
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباٍت ٓعين أٌ ٍرا ادتصٛ سترّف  اللٌْ 

 2020حطب اذترف الْازد ضي٘ 



 

 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

 .طازّعا ميصّْبا، ّبني ىاصبُ )عاملُ(م( اضتخسج 6

 :أحٔبر ؾن
 ٕإذن(   –يك  –ًن  –مضارع مس حوق تػ)ٔأْن  -
 ًَن ...( –)ٔأن  وإحسة مما س حق: انظح 
 أحٔبر ؾن:أٔو 
 ٔأو( –و  –ف  –حىت  –مضارع مس حوق تػ)الم إجلحود  -
 َتـس إٔلدوإت إًساتلة. أٔن إعلضمصة وجوبً : انظح 
  ال هتمي  – فذيجحجهتس إ – ٔلمهيَ ٔأمثٍك )ما نيت

ََ ثيشء  – فرتسةَ   مثهل(   وثبئتال ثي

 التس ٔأن حىون مس حوكة جىون مٌفي.: الم إجلحود 
 

 أحٔبر ؾن:أٔو 
 مضارع مس حوق تػ)الم إًخـَيي( ًويس تـسُا )ال( -
 َـس الم إًخـَيي.ت أٔن إعلضمصة جوإًزإ: انظح 
  ( ًخفوزَ إإلذالص إإلذالص  – ًخيالَ ٔأمثٍك )إجهتس.. 
 أحٔبر ؾن:ٔأو  
 هيميَ مضارع مس حوق تػ)ًئال(   مثي: ًئال  -
 َـس الم إًخـَيي.ت إًؼاُصة وجوبً أٔن : انظح 

 

 .مطازّعا زتصّّما، ّبني ضبب جصمُ( اضتخسج 7

 أحٔبر ؾن:
 (  ال إًياُية –الم إلٔمص  –علا  –طل مضارع مس حوق تػ) -
 َال ...( -)طل  وإحسة مما س حقس حلة ت: سخة جزم 
 ( يلِغ علا  – هتمَوإال  – يييْ  )طل ٔأمثٍك.. 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 ( + جوإب إًرشط فـي إًرشط + ٕإْن/َمْن إًرشظيخني) -
 َٔلن وكؽ فـاًل ٌَرشط ٔأو جوإًب هل: سخة جزم 
 ( يفَْح وجيهتس  يشإهصْ  َمنٔأمثٍك )َويحَف ُسف 
 أحٔبر ؾن:أٔو 
 ( أٔمص + مضارع) -
 ( ثييْ  حافغ ؿىل إًعالة – حُصمحْ إرمح ٔأمثٍك ).. 
 ثرشط ثضمن مـىن ٕإن إًرشظية ( هنيي + مضارع)  -
 ( ثييْ يف معي  ال ثخوإنَ ٔأمثٍك )مصإدك 
 ًسلوط إًفاء يف جوإب إًعَة وكعس : سخة إجلزم

 إجلزإء

 ( مطازع مسفْع، ّبني الطبب.8

 :أحٔبر ؾن
 مضارع كري مس حوق تياظة ٔأو جازم  -
 َجتصدٍ من ؿامي : سخة رفـ

 إًيعة وإجلزم.
 صيني –ٔأمثٍك )حنن  ..( حنرتمُ  -إٔلُز

 كاًًحا ما جنس إًفـي يف الادذعاص 
 

 :أحٔبر ؾنأٔو 
مضارع مس حوق تػ)ٔأْن( وكدَِا  -

 )ؿَمت( 
 َجتصدٍ من ؿامي : سخة رفـ

 إًيعة وإجلزم.
  ( سيسـسُ ٔأمثٍك )ؿَمت ٔأن.. 
 َٔأْن( ُيا خمففة من إًثليٍك : إًخوجي(

ًويست معسرية، وإمسِا حمشوف 
و مصفوع وذرُب ا مجٍك )سيسـس( ُو

 ًخجصدٍ من إًياظة وإجلازم.
 

 ( مطازع جيْش فُٔ اليصب ّادتصو.9

 :أحٔبر ؾن
 مضارع ملرتن بًوإو تـس فـي إًرشط -
 ٔلهَ ملرتن بًوإو تـس فـي إًسخة :

 إًرشط.
  يفَْح ويحَف( وجيهتسٔأمثٍك )َمن يشإهْص 

 

 مطازع جيْش فُٔ ثالث٘ أّجُ.( 10

 :أحٔبر ؾن
 رع ملرتن بًوإو تـس جوإب إًرشطمضا -
 ٔلهَ ملرتن بًوإو تـس جوإب : إًسخة

 إًرشط.
 ( ويحَفَمن يشإهْص وجيهتس يفَْح ٔأمثٍك) 
 إًصفؽ وإًيعة وإجلزم: إٔلوجَ إًثالزة 

ًالسدٌاف،  ؿىل ٔأن إًوإو فاًصفؽ
 وإجلزمٌَمـية،  ؿىل ٔأن إًوإو وإًيعة

  ٌَـعف. ؿىل ٔأن إًوإو

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 :سؤال القطعة 

 ( اضتخسج ميادٚ، ّبني ىْعُ، ّأعسبُ.1

 أحٔبر ؾن:
 اي تين( هوؿَ: )مضاف(  –)اي ظاًَة إًـظِل  -
 )اي ظاًًحا ؿًَما( هوؿَ: )صخيَ بعلضاف(  -
 )اي معَيًّا( هوؿَ: )ىىصة كري ملعودة(  -
 مٌادى مٌعوب(؛ ٔلهَ مضاف ٔأو  ٕإؾصإب ما س حق(

 ري ملعودةصخيَ بعلضاف ٔأو ىىصة ك
 أٔو أحٔبر ؾن:

 )اي دمحم( هوؿَ: )مفصد ؿظل(  -
 )اي رجي( هوؿَ: )ىىصة ملعودة(  -
 مٌادى مدين ؿىل إًضم يف حمي  ٕإؾصإب ما س حق(

 هعة(؛ ٔلهَ مفصد ؿظل ٔأو ىىصة ملعودة

 َفيىون إجلوإب  :يف حال اكن إًسؤإل تني حمك
 )وجوب إًيعة( ٔأو )إًحياء ؿىل إًضم(

 

 .حترٓس، ّبني حهه إضناز عاملُأضلْب ( اضتخسج 2

 أحٔبر ؾن:
 )ٕإايك وإإلٌُلل(  -
 ؛ ٔلن إًخحشيص تػ)ٕإايك( وإجة: حنك إإلضٌلر 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 )إإلٌُلل إإلٌُلل( ٔأو )إإلٌُلل وإًىسي(  -
 ًوجود إًخىصإر ٔأو إًـعف وإجة: حنك إإلضٌلر 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 )إإلٌُلَل فٕاهَ ..( ٔأو )إًىشب اي معَيًّا(  -
 ًـسم وجود إًخىصإر ٔأو إًـعف جائز:  إإلضٌلرحنك 

  فيىون  إحملشر مٌَ ؤأؾصتَ:يف حال اكن إًسؤإل تني
 إحملشر مٌَ الامس إٔلول، وٕإؾصإتَ مفـول تَ ًفـي حمشوف

  فيىون  كسر إًـامي إًياظة هل:يف حال اكن إًسؤإل
 ثلسيٍص )إحشر( ..

 

 .أضلْب إغساٛ، ّبني حهه إضناز عاملُ( اضتخسج 3

 حبر ؾن:أٔ 
 )الاجهتاَد الاجهتاَد( ٔأو )الاجهتاَد وإإلذالَص(  -
 وإجة ًوجود إًخىصإر ٔأو إًـعف: حنك إإلضٌلر 

 أٔو أحٔبر ؾن:
ِىييَة اي معَيًّا(  -  )إًوكاَر فٕاهَ ..( ٔأو )إًسَّ
 جائز ًـسم وجود إًخىصإر ٔأو إًـعف: حنك إإلضٌلر 

  فيىون إعللصى تَ ؤأؾصتَ:يف حال اكن إًسؤإل تني 
 إعللصى تَ الامس إٔلول، وٕإؾصإتَ مفـول تَ ًفـي حمشوف.

  كسر إًـامي إًياظة هل:يف حال اكن إًسؤإل 
 فيىون ثلسيٍص )إًزم( ..

 

 .أضلْب اختصاص، ّأعسب املختص( اضتخسج 4

 أحٔبر ؾن:
صيني –)حنن -...( ظاًة إًـظل –)ٕإان  -  ...(إٔلُز
صٔأتياء إ –)ٕإهيا  -ٔأمَيا(   –إًـٌَلءَ  –)ٔأهمت -  ...( ٔلُز

 ...( –عَنيإعل –)تيا -هفذرص(  –إعلرصيني –)جنك 
 مفـول تَ ًفـي حمشوف وجوًب : ٕإؾصإب إخملخط

 ثلسيٍص )ٔأدط(
 وإجة: حنك ٕإضٌلر إًـامي  
 أٔدط[: ثلسيص إًـامي[ 

 

 :أٔمي إٔلمة( -أهٔيا إعلِيسسون -ٕإؾصإب )حنن 
 ٔأهيا( ويـصب إمس مدين ؿىل إًضم يف حمي : إخملخط(

 فـول تَ + )إعلِيسسون( ظفة ٔلي مصفوؿة.هعة م
 

 حهه حرفُ. –( اضتخسج شسًطا سترًّفا ّقدزِ. 5

 أحٔبر ؾن:
 )وٕإال + مضارع( -
  ُويخم( ثفلسٔأمثٍك )متسم ترتإزم وٕإال 
 َجائز ٔلهَ دل ؿَيَ دًيي، ثلسيٍص )وٕإال حنك حشف :

 حمتسم ترتإزم ثفلس ُويخم(
 إًضاذيل()ذادل  سَسٍك إًرشإع يف إٌَلة إًـصتية



 

 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

 ليداٛ ّ )أل(؟  متٙ جيْش ادتنع بني حسف ا( 6
 :موإضؽ زالزة يف ال جيوز ٕإال

 إٌَِم –ثـاىل : اي شل  شل إمس هسإء -1
 .إدلي : اي إًصجي مٌعَق ٔأكدي من تَ مسي ما هسإء -2
 فيا إًلالمان إٌرلإن فصإ .. : إًضـصية  إًرضورة -3

 

جيوز )اي شل( توظي إهلمزة ، ٔأو تلعـِا  : هسإء ًفغ إجلالٌك
 مبمي مضسدة ًخـويغوإ ايِم( حبشف وإلٔنرث )إٌَ  )اي ٔأصل(

  
  مجؽ تني إًـوض و إعلـوض ؾئَلهَ  (اي إٌَِمَّ ) كوهلموصش  

  اي إٌَِّم اي إٌَِّمأأكول: … ٕإين ٕإذإ ما حسث ٔأعلّا 
 

  علَٔا ... ّلِٔظ علَٔو ٓا مطُس الطالُو مطـْسضالُو اهلٔل ٓا ( 7
حين ال جيوز ثيوين إعليادى إعل : )اي معص( إٔلوىل إًضاُس

 وهعحَ ٕإال يف إًرضورة إًضـصية.
 

 متٙ جيب ىصب تابع امليادٚ؟ ّمتٙ جيْش؟ (8

  . ٔأل( (من جمصًدإ مضافًا إًخاتؽ اكن ٕإذإ :َجية هعح

 معصو ظاحةَ  زيسُ  اي.    إًفضي ذإ زيسُ  اي.   
 . مفصًدإ حمىل تػ)ٔأل( ٔأو مضافاً  اكن ٕإذإ  حَ:ـ وهع  رفـَ جيوز

 إًىصمي إٔلّبِ  زيسُ  اي   .   

 إًؼصيفزيُس  اي  

 زيٌس/ زيًسإ رجيُ  اي       

 ٔأمجـون/ٔأمجـنيمتمُي  اي. 
 

ٓأتٕ تابع امليادٚ عطف ىطل، فنتٙ جيب ضنُ؟ ( 9

 ّمتٙ جيب ىصبُ؟ ّمتٙ جيْش فُٔ السفع ّاليصب؟ 
  .تلري)ٔأل( امـصفً  إٕإذإ اكن مفصدً  ؿىل إًضم:  ٍؤجية تيا( 1 

 زيسُ  ورجُي  اي 
 ذإ اكن مضافًاإٕ   حَ: ـ جية هع ( 2

  ؤأب ؾحسشلِ اي زيُس 
 وإًيعة: ٕإذإ إكرتن تػ)إل( :  إًصفؽ جيوز( 3

      كائس وإجليود اي    َيب مـ  {وإًعريُ }اي جداُل ٔأّوِ
 

 ؟ّما الرٖ تْصف بُ )أٖ( ؟ما حهه ىعت )أٖ(  (10

 : جية رفـَ ؾيس إدلِور، ؤأجاز إعلازينُّ هعحَ.احنك هـهت

 ( 
إ
َا إاْل ًَْىِصميِ اَي َأهيُّ َك ِجَصِتَّم إ  (وَساُن َما قَصَّ

 

 ما ثوظف تَ )أٔي( : 
  إًصجيُ  ٔأهيا حمىل تػ)ٔأل(: اي جًس ( إمس1
شإ ٕإصارة: اي ( إمس2   ٔأهيُّ
  إذلي  ٔأهيا موظول حمىل تبٔل: اي ( إمس3
 
حهه امليادٚ املطاف إىل مطاف ما  (11

 ؟إىل ٓاٛ املتهله

اي إجن  – )اي إجن ٔأمّ : حتشف إًياء يف
مّع(؛ ًىرثة الاس خـٌلل، نٌل جيوز هرس 

 إعلمي وفذحِا.
 

 .حهه امليادٚ املطاف إىل ٓاٛ املتهله (12

 : جيوز فيَ مخسة أٔوجَ
 ؾحسَي(–ؾحسَ –ؾحَسإ–ؾحسِ –اي )ؾحِسي

 
يف ىداٛ األب ،  الْازدٗ اللػات ما ( 14

 ّاألو مطافني إىل ٓاٛ املتهله.

 .، وهبئت بًخاء ؾوًضا ؾهنا حنشف إًياء

  َأتَِت/ٔأتَت اي   ِت/ٔأمَت    واي ُأمَّ
 (تفذح إًخاء، وهرسُا)     
  َ؛ ٔلن إًخاء ؾوض ؾن شفإحلثوجي

ـَوَّض إًياء، وال ـِوض وإعل  .ؾيَ جُيمؽ تني إً
 
 .ٓأتٕ:بني حهه ما ( 15

: كري جائز؛ ٔلهَ اي إجن معي -( اي إجن أئم1
 جية حشف إًياء؛ ًىرثة الاس خـٌلل

من  جائز ٔلهنٌلكري : /فيهَومان حرض( 2
، وإًلياس )اي َيسإءإٔلسٌلء إعلالزمة ٌ 

 .اي في(  –هومان 
نرث إس خـٌلهل وال يلاس  اي ًُىَؽ: -قاي فُسَ ( 3

 يف ذم إذلهور. (يفُـَ )ؿَيَ توزن 
كيايس يف ذم إٔلهىث  :عِ ًَكَ اي  –اِث َددَ اي ( 4

اِل( مديًيا ؿىل إًىرس. ـَ  ؿىل وزن )فَ

 
 

 

 ّاليصب ( مطازع جيْش فُٔ السفع11

 :أحٔبر ؾن
 حسة..( –مضارع مس حوق تػ)ٔأن( وكدَِا )ػن  -
 ٔلهَ مس حوق تػ)ٔأن( وكدهل فـي يفيس إًصحجان إًسخة :

 )ػن(
  مـيا( يضاركٔأمثٍك )ػيًُت ٔأن 
 َإًصفؽ ؿىل ٔأنَّ )ٔأْن( خمففة من إًثليٍك، إًخوجي :

 وإًيعة ؿىل ٔأنَّ )ٔأْن( معسرية انظحة.
 

 بني ملً ادتْاب.( شسًطا ّقطّنا اجتنعا، 12ّ

 :إجلوإب
- )  ٕإن اكن ٔأوهل الًما وأٓدٍص هون ثوهيس فِو ٌَلسم )ًخيجحنَّ
 وٕإن اكن جمزوًما فِو ٌَرشط )ثفز( -

 

 :أحٔبر ؾن
 ٕإن .. وشلِ   –وشل ٕإْن  –ًنئ  -
  إعلىن( ًخياًنٔأمثٍك )ًنئ إجهتسَت 

 إجلوإب ٌَلسم؛ ًخلسم إًالم إعلوظئة ٌَلسم إًسخة : 
 إعلىن( ًخياًن ٕإن إجهتسَت ٔأمثٍك )وشل 

 إجلوإب ٌَلسم؛ ًخلسم إًلسم إًسخة : 
  إعلىن( ثيئأمثٍك )ٕإن إجهتسَت وشل 

 إجلوإب ٌَرشط؛ ًخلسم إًرشط إًسخة : 

 ويىون ٌَجوإب ٌَرشط معَلًا ًو ثلسم ؿَهيٌل ذو ذرب 
  إعلىن( ييئأمثٍك )دمحم ًنئ إجهتس 
  علىن(إ ييئأمثٍك )دمحم وشل ٕإن إجهتس 
  إعلىن( ييئأمثٍك )دمحم ٕإن إجهتس وشِل 

 إجلوإب ٌَرشط؛ ًخلسم ذو ذرب ؿَهيٌل. إًسخة : 
 

 ( جْاب شسط اقرتٌ بالفاٛ، حهنُ، ضببُ..13
 

 ٔأسَوب رشط جوإتَ ملرتن بًفاء : أحٔبر ؾن
  (فاًزمْ )ٕإن ؿَمَت  -( فِو إخلارسٔأمثٍك )َمْن يهيمي 
  ( فَن ييسمٔأمثٍك )َمْن جيهتس 

 وإجة ٔلهَ ال يعَح ٔأن يىون حنك الاكرتإن :
 جوإًب ٌَلسم ًىوهَ مجٍك إمسية ٔأو فـي ٔأمص ٔأو مٌفي

 

 

 :أٍه األسئلة وإجابتَا 

  اليداءباب 
 

 أقطاو امليادٚ؟ مع التنجٔل.( 1

 : حصفَ )وإ(إعليسوب
 حصفَ )إهلمزة( ،كصية -1: كري إعليسوب

ٓ  –ٔأي –حصوفَ )اي، تـيس -2                 ُيا( –ٔأاي –أ
 

 تطتخدو )ٓا( لليدب٘؟متٙ ( 2
 كس جس خزسم )اي( ٌَيستة ؾيس ٔأمن إٌَخس

 

متٙ ميتيع حرف حسف اليداٛ؟  ّمتٙ ٓكل ( 3

 اذترف؟ 
( ٕإايك اي) مريـوإًض (زيسإٍ وإ) يسوبـ إعل  مؽ:  ميخيؽ -1

 .(ًزيس اي) لاثـوإعلسذ
  وإمس إجلًس إمس إإلصارة  مؽيلي:  -2

 يػػػػػػًئأظحح    –َون(  ثلذ ُؤالءمثي: )مث ٔأهمت 
 صإػػػػػنٔأظصق   –  َوإءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإْرؾِ  َذإمثي: 
      

 ؟ ّما حهه تابعُ؟امليادٚ املبيٙ قبل اليداٛ ما حهه( 4

       :إًـاكي ُشإ ايمثال         
 .إًضم ؿىل تياؤٍ يلسر: حمكَ

 إًصفؽ وإًيعة جيوز فيَ َحنك اتتـ
 

العله بـ)ابً( فنتٙ جيْش ضنُ إذا ّصف امليادٚ ( 5

 ّفتخُ؟ ّمتٙ جيب ضنُ؟ مجل ملا ترنس.

ووظف  مفصًدإ ؿًَما ٕإذإ اكن  :جيوز مض إعليادى وفذحَ
 فاظي.                   تني إعليادى وإجنيفعي  وطل ؿظل ٕإىل تػ)إجن( إعلضاف

       اي زيُس/ زيَس جن معٍصو 
 ٕإذإ فلس رشًظا مما س حق:  جية مض إعليادى

        .معصو إجن كالمُ  ؿظل:  اي يلؽ )إجن( تـس طل -أٔ    
 .ٔأدييا إجن زيسُ  ؿظل:  اي تـسٍ يلؽ طل -ب  
 .معص إجن إًؼصيف زيسُ  فاظي: ايتفعي  -ج   

 



 

 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

 الفسم بٔـً اضه الفعل ّالفعل :       ما  (12

 .مـمول إمس إًفـي جية ثبٔذرٍي ؾيَ: ٔأن إًفصق تيهنٌل

 (زيسًإ َدَرإكِ )ال ثلول: .. و( إِك زيسً َدَرإ) فذلول  
 

ٌٓ  ما الدلٔل علٙ ( 13  أفعال؟ الأمساٛ األفعال أمساٛ أ

ٍَ )ٔلسٌلء شٍ إهب: ُو إحلاق إًخيوين  إدلًيي   (َحهْياَلً  – َظ
 ن اكن ىىصة وماطل ييون اكن مـصفةَخيىري مفا هوّ ٌ  :اًخيوينف

 اضه الصْت،. ( أقطاو 14

 دعاب ماال يـلي : ( 1

  ًَُزجص إخليي  الـ :      ًزجص إًحلي  ؿََسْس : 

 دلؾوة إذلار ٌَرشب بٔـ س : 
 حكية ظوت من إٔلظوإت : ( 2

  ًَوكوع إًس يف ْة كـَـ :      ٌََلصإباقِ قَـ : 
 ؟حهه إعساب أمساٛ الصْت ّأمساٛ األفعالما ( 15

 .أٔسٌلء إٔلفـال وأٔسٌلء إٔلظوإت لكِا مديية ال مـصتة
ًض هبِا بحلصف يف إًيياتة ؾن  :إٔلفـال مديية فبٔسٌلء -  

 بًـامي. إًفـي وؿسم إًخبٔثص 
 .فِيي مديية ًض هبِا تبٔسٌلء إٔلفـال :ؤأما أٔسٌلء إلٔظوإت -  

 

 :باب ىواصب املضارع 
 

متٙ ٓيصب املطازع بعد )أٌ( ّجّْبا؟ ّمتٙ ٓسفع ( 1

 بعدٍا ّجّْبا؟ ّمتٙ جيْش الْجَاٌ؟  

      /ذإ طل جُس حق تػ )ِؿظْل( ٔأو )ػن(إٕ  :ييعة تـس)أٔن( وجوبً 

     َ  )وحىون ٔأن معسرية(                      ُأريُس ٔأن ٔأثـظلَّ
 إًيلني    من (ِؿظْلْ وحنٍو)ٕإذإ وكـت)ٔأن( تـس :يصفؽ وجوبً 

         } ْصََضٰ َيُىوُن ِمٌنُك مَّ    }ؿظَِلَ َأن س َ

  ٔأهَ )فاًخلسيص ()وحىون ٔأن خمففة من إًثليٍك
 وإحملشوف إمس ٔأّن  يىون(س  

( ػن وحنٍو)ٕإذإ وكـت تـس وز إًواهان )إًصفؽ وإًيعة(:جي
 إًصحجان مما يسل ؿىل

   يلومػيًُت ٔأْن       ُحوإ ٔأال  ِفْذيٌَة[ حَُىون]َوَحس ِ
ما )اًل ؿىل ٔأدهتا : مح :مً العسب مً َٓنل)أٌ(( 2

 ؛ الصرتإوٌِل يف ٔأهنٌل يلسرإن بعلعسر.  (إعلعسرية

  ن ٔأرإد ٔأن يمُِتّ إًصضاؿة{ ويف كصإءة جصفؽ )يمُِتُّ(   }عل 

 

         (؟إذٌما شسّط اليصب بـ)( 3
     .مس خلدال تـسُا ( ٔأن يىون إًفـيأٔ 

 .( ٔأن حىون "ٕإذن" مذعسرةب
 إًفـي(  ٔأن ال يفعي تيهنا وتني ج

 تفاظي كري إًلسم.

ٕإذن ُأْنصَِمَم فذلول -يلال: ٔأان أٓثيم : 
 (:إذٌ)بعد  يصبالّ سفعال جيْش

 ؿىل )ٕإذن(: ؾعفٕإذإ ثلسم حصف     

وٕإذن/ فٕاذن ٔأهصمم.  
 (:إذٌ)بعد يصب ال جيب

ٕإذإ طل يىن إًفـي تـسُا مس خلداًل، ٔأو طل 
ثخعسر ٕإذن، ٔأو فعي تيهنا وتني 

 إًفـي تفاظي كري إًلسم
 

متٙ جيب إظَاز )أٌ(؟ ّمتٙ ( 4 

 مجل جيْش إظَازٍا؟ 

ا جية ص : ٕإذإ وكـت تني الم إجلٕإػِاُر
وال إًيافية:   ]ًئال[                     

    ًِئال ٔأرسَة ذإهصُت 
اجيوز : ٕإذإ وكـت تـس الم إجلص ٕإػِاُر

  .وطل ثعحهبا ال إًيافية

 ٔٔأكصٔأ   ن لٔ /  جئخم ٔلكصأ 
 

؟ ّمتٙ بـ)حتٙ( متٙ تكدز ]أّد( 5

 ؟)إال(بـ تكدز

ٕإذإ اكن إًفـي كدَِا مما  :( فذلسر تػ)حىت(أٔ 
 /ائً ا فضي ييلىض صيئً 

  َإعلىَُن  كَ رِ دْ أُ  وْ أَ َة ـْ نَّ إًعَّ ََِ ِْس دَ سْ َل  
ٕإذإ اكن إًفـي إذلي  ( وثلسر تػ)ٕإال(:ب

 /كدَِا ييليض مصة وإحسة

  ُُت ُنـ َ  وْ أَ ا وهَبَ َنرَسَ      ميَالِ خَ س ْ ج
 

 ما شسط ىصب الفعل بعد)حتٙ(؟( 6

وحىون ، إًفـي تـسُا مس خلدالً  أٔن يىون
     (جارة))حىت( حييئٍش: 

   رِسُت حىت ٔأدذي َ إًحدَل 

 

 

 :أٍه األسئلة وإجابتَا 

  باب األساليب واسه الفعل 
 

 أّجُ الشبُ  ماالباعح علُٔ، ّما ختصاص، ّاال( ما 1

 ؟ّارتالف بٔيُ ّبني اليداٛ

 .. رص حنك مس يس ًضمري ؿىل إمس ػاُص: كدذعاصالا 
 :إًحاؾر ؿَيَ

 ا إًىصميُ -ؿًلَّ :  إًفرػػص  يُـمتس. -ٔأهيُّ

 ا إًـحسُ -ٔأان   :إًخوإضؽ  مفذلٌص ٕإىل ؾفِو شِل. -ٔأهيُّ

 ٔأُي إعلصوءة. -إًـصَب -حنن : تيان إعللعود بًضمري 
و ال يس خـمي مـَ : أٔهَ ا، وخياًفَ يفيض حَ إًيسإء ًفؼً  ُو

 يس حلَ إًضمري.  ، وال تس ٔأن حصف هسإء
 

2 ) ًُ  **  َىِنٔشٕ َعَلٙ اليََٓناِزِم(َطاِزِم  َبَياتَىِخ

 حىون إمس خمخط: )تياِت( بًىرسة ٕإذإ هُعخت
 .ًويست خمخًعا (حننػ)حىون ذرب ً: ُرفـت بًضمةوٕإذإ 

 

 املختص؟  االضه علَٔا ٓأتٕ اليت الصْز ( ما3

 كـسوٌة.       -إعلثلفني–حنن  ٔأل( : ملرتن تػ) -1
 جمـذػػػػَِـٌس.      -ظاًَة إًـظلِ -ٔأان   : مضافا علا فيَ ٔأل -2
 جشـان -ٔأهيا إجليودُ –حنُن  : ( ٔأو )ٔأيهتا()ٔأهيا -3
 

 .عسف التخرٓس( 4

 ُو ثيخيَ إخملاظة ؿىل ٔأمص جية الاحرتإز مٌَ 
 

 ؟ ( متٙ ٓهٌْ التخرٓس شاذًّا5

   ، ذلزل:حق إًخحشيص أٔن يىون ٌَمزاظة
 :  )ٕإايَي(   جميئَ ٌَمخلكم  صش 

         َٕإايَي ؤأن حيشَف ٔأحُسمك إٔلرهة 
 ) فٕااّيٍ(  :َلائةوأٔصش مٌَ جميئَ ٌ 

        فٕااّيٍ وٕإاّي إًضوإب. .. ٕإذإ تَف َإًصجُي إًس خني 
 

 ؟ ّملاذا ال تطتعنل معُ )إٓا( عسف اإلغساٛ،( 6

َمس تَ ثـصيفَ  .: ُو ٔأمص إخملاظة تَزوم ما حُيْ
 مـَٔلهنا ذاظة بًخحشيص ًىرثة إس خـٌلًِا  ال جس خـمي )ٕإاي(؛

 

 

 

 ( عٓسف اضه الفعل.7

 ملام إٔلفـال يف إدلالٌك ؿىل مـياُا ويف معَِا.ٔأًفاظ ثلوم 
 ( ٓيكطه اضه الفعل باعتباز الفعل  إىل مساعٕ ّقٔاضٕ:8

و  [ إمس إًفـي إًليايس:أٔ ] يعاغ من إًفـي إًثاليث  ؿىل وزن ُو
اِل"  ـَ  .مدييًا ؿىل إًىرس ًيسل ؿىل إٔلمص"فـَ

        ًإِب زيسإ  حشإِر إًيبَٔس      ََضَ
 سٌلؾي : [ إمس إًفـي إً ب]

و نثري إمس فـي أٔمص(  1   : ُو

     َإسىت"مبـىن " ظ       َإنفف"  مبـىن " م 

      إس خجة" مبـىن" أٓمني    َّظُل  ٔأكِدي" "  َُ
و كَيي إمس فـي مايض( 2  : ُو

     إفرتق"  مبـىن" ص خَّان    َس"                   مبـىن" ُهيات ـُ َ  ت
و كَيي ( إمس فـي مضارع3  : ُو

     ٍ  ٔأجعة" مبـىن" َوي     ٔأثوجؽ"  مبـىن "  ٔأوَّ
 (  اضه الفعل امليكْل:9

   :أأ( ما اكن ٔأظهل ػصفً 

          )ٍٔأي ذش( دوهم زيًسإ        )ٔأمامَم : )ٔأي ثلسم 

            )َمكهَم: )ٔأي إزخت 
 : إوجمصورً  إجارً ب( ما اكن أٔظهل      

   َٔأي إًزم(  ؿَيم(         ًٕإ )  يَم ؾيّنِ  )ٔأي ثَيَحَّ
بلُ( متٙ تطتخدو ناضه فعل؟ ّمتٙ  -( )زّٓد 10

 تطتخدو ننصدز؟

 إجنصَّ ما تـسٌُل فٌِل معسرإن: ٕإذإ 

          ُرَويَس زيٍس            تهَْلَ زيٍس   
 إهخعة ما تـسٌُل فٌِل إسٌل فـي : ٕإذإو 

  ًٔأي ٔأهمهل( إرويَس زيس(     ًص   َ()ٔأي إحصنإ تهَْلَ مَعْ
 ؟ــــل اضه الفعل عن ( ما 11  

يثخت ٔلسٌلء إٔلفـال من إًـمي ما يثخت علا ثيوب ؾيَ من 
  (ُهيات زيسٌ  – َػػػػػػػػػػظ (ففي كوزل  إٔلفـال

 و )زيس( فاؿي ًػ)ُهيات( –جنس يف )ظَ( فاؿي مس خرت 
 ( جنس ٔأن )زيًسإ( مفـول ًػ)درإِك(إَدَرإِك زيسً ويف كوزل )



 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

 

 ْاب الشسط بالفاٛ؟ــــمتٙ جيب اقرتاٌ ج( 6 

 :تبٔن يىون وإب ال يعَح أٔن يىون رشظإإذإ اكن إجل
 ٕإن جاَء زيُس فػػػِو حمسٌن  إمسية  ( مجـٍكأٔ 

 ٕإن جاَء زيٌس فَـاَضتَْ ( فــي ٔأمػػػػػػػػص ب
      ٔأحصَنَ فَن رجؽٕإن   ًن{ –ضارع مٌفي تػ}مام( ج

 

 املطازع املكسٌّ بالفاٛ أّ الْاّ بعد فعل الشسط:( 7

 جيوز فيَ إًيعة وإجلزم

 ييجْح  وجيهتسإهْص مَن يش 
 

 ( املطازع املكسٌّ بالفاٛ أّ الْاّ بعد جْاب الشسط:8

 جيوز فيَ إًيعة وإجلزم وإًصفؽ

  ُسفَ ويعيييجْح  وجيهتسمَن يشإهْص 

     ُ َِ إضلَّ ْحنُك ِت ٍُ حُيَاس ِ ُفو ن ثُْحُسوإ َما يِف َأهُفِسنُكْ َأْو ُُتْ
إ
)َوإ

ُب مَ  فَيَْلِفصُ  ِشّ ـَ ُ  ن يََضاُء(ًَِمن يََضاُء َوي
 

  ّمل ٓتكدمَنا ذّ خرب: إذا اجتنع شسط ّقطه( 9

 شف جوإب إعلخبٔدصفاجلوإب ٌَمخلسم مهنٌل وحي

       وشِل هلْم     ٕإْن مقَت 

       ْمصَت ًَيعومنَّ إتيم وشل ٕإن. 
 

   :تكدو علَٔنا ذّ خربّ إذا اجتنع شسط ّقطه( 10

 ا جلوإب ٌَرشط معَلً فا

       ٌوشِل ٔأهصْمَ   ٕإْن كامَ  َلس 

      ََلٌس وشِل ٕإْن كاَم ٔأهصْم. 
 

 عالَو اضتشَد اليخاٗ بالبٔت التالٕ( 11

 .. ٕ٘ ٛٔ  لًٝ مئت بيا عً غبِّ معسن  ال ُتْلٔفَيا عً دما

  :ثلسم إًلسم ؿىل إًرشط، ًىن إجلوإب ُيا  إًضاُس
شإ كَيي ،ٌَرشط إعلخبٔدص وإًلياس)ال ثَفييا( ، ُو

 .هَ مصفوعٕبزحات إًياء لٔ 

 
 

 

 :باب العـــــدد 
 

  إعلـسود ُتاًفد 10 - 3]

ا        مجؽ جمصور متيزُي
  زالث هصإساٍت 
  زالزة نػػػػػػػخٍة 

  يَزمان ظورة وإحسة ألفد -]ماٜ٘ 

ٌل          مفصد جمصور متيزُي
   مائة ودٍل  ٍمائة تًت 

 ما يأتي تمييزه مفرد منصوب
  يوفلان إعلـسودد 12 - 11]

  ٔ( + حس ؾرش هوهًحا      )+أ+ 
 (  ٕإحسى ؾرشة سفييًة- - -)  

  إٔلول خياًف وإًثاين يوإفقد 19 - 13]

 (    زالزة ؾرش كائًسإ-  )+ + 
  +(  زالث ؾرشة سفييًة- -) 

 يَزمان ظورة وإحسة د 90 -20]
  عشسٌّ يف السفع 

  ّعشسًٓ يف اليصب ّادتس 

     جنا ؾرشون رإهًحا 
 ؾرشون /يف إًفعيمـي/ؾيسي 

 ًكصٔأُت ؾن ؾرشين خشعية 
 إصرتيُت ؾرشين كًَما 

( يوإفق 2 - 1إجلزء إٔلول ) د 99:  21]
( ُتاًف وإجلزء إًثاين يَزم 9 -3و)

 ظورة وإحسة

     جنا ٔأحس وؾرشون رإهًحا 
  ؾرشون ظاًحةً و يف إًفعي مخس 

 ًكصٔأُت ؾن زالث وؾرشين خشعية 
  ًاإصرتيُت إزيني وؾرشين كَم 
  اثياٌ ّاثيتاٌ يف السفع 

  اثيني ّاثيتني يف اليصب ّادتس 

 
 

  حهه املطازع بعد الفاٛ:( 7

 مٌعوب؛ ٔلن إًفاء مس حوكة تعَة حمغ: (فدسمؽَ )إسىت 

 َمصفوع؛ ٔلن إًفاء مس حوكة تعَة كري حمغ: (فدسمؽَ )ظ 

)مٌعوب؛ ٔلن إًفاء مس حوكة تيفي حمغ: )ما ثبٔثيٌا فذحسزيا 

 مصفوع؛ ٔلن إًفاء مس حوكة تيفي : ٕإال ثبٔثيٌا فذحسزيا()ما أٔهت
 كري حمغ.

 جيوز إًصفؽ وإًيعة؛ ٔلن )ٕإال( : ٕإال خبري( فذحسزيا)ما ثبٔثيٌا
 وكـت تـس إًفـي إعلضارع.

 

س خفِام : يضمي إٔلمص وإٍهنيي وإدلؿاء والاالطلب احملض( 8
 .وإًـصض وإًخحضيغ وإٍمتين

 )ًَْواَل(  :إًخحضيغٔأدإة    (ٔأال) :إًـػصضأٔدإة                 
 

ٌُ هله َفٔعترزٌّ(؟ملاذا ُزٔفَع الفعل بعد الفاٛ يف(9  )ّال ٓؤذ

 فريفؽ إًفـي تـسُا. :كري س حخية لٔن إًفاء ُيا )ؿاظفة(
 

ما األّجُ ادتاٜصٗ )ال تأنل الطنو ّتشسب اللدي(( 10

 فٔنا بعد الْاّ يف املجال الطابل؟

 إًفـَني: ؿىل إًدرشيم تني إجلزم( 1
       وإعلـىن إٍهنيي ؾن إٔلول وإًثاين.                                  ،فػ)إًوإو( ٌَـعف 
 : ؿىل ٕإضٌلر مدخسٔأ  إًصفؽ( 2

        و)إًوإو( ًالس خئٌاف، وإعلـىن إٍهنيي ؾن إٔلول
 وٕإبحة إًثاين.  

 )إًوإو( ٌَمـية ؿىل ٔأن : إًيعة( 3
       ؽ تيهنٌل يف وكت وإحسوإعلـىن إٍهني  ؾن إدل. 

 

 جيصو املطازع يف جـْاب الطلب؟متٙ ( 11

  وكعس إجلزإء يف جوإب إًعَةٕإذإ سلعت إًفاء 

 زرين ٔأزْرك       ْٕإًيم ظَ ٔأحسن  
 

 ا شسط جصو املطازع يف جـْاب اليَٕ؟م( 12 

 حصة ثلسيص ددول ٕإن إًرشظية ؿىل )ال(

  ال ثسُن من إٔلسِس جسظْل   
 جة إًصفؽو  عح ثلسيص "ٕإن" إًرشظية:ٕان طل يف

 ال ثسُن من إٔلسس يبلُٔكم  

 

 :أجاش الهْفٌْٔ أٌ ٓعامل السجاٛ معامل٘ التنين( 31
 .فييعة جوإتَ إعللصون بًفاء )وثحـِم إعلعيف(

  َحاَب ًِلّ َأتَُُْف إْلَس ْ ـَ َ ََِؽ (  *)ً َماَوإِت فَبَظَّ َحاَب إًسَّ  َأس ْ
 

  :ه خالصــــــــاضإذا عطفيا املطازع علٙ ( 14
 /از هعحَ تبٔن مضمصة جوإزإً َـج      

 ُخُْس ؾحاءٍة  ؾيين  وثلصَّ ًو
 

  فٔنا ٓأتٕ ( ّاليصب بعدٍا أٌ)حرف  شر  ( 51
  حيفَصُامٍص            كَ يبُٔذشَ ذش إٌَطَّ كدَي       

  شإ إًزإجصي  إًوق  * ؤأن ٔأصَِس إٌرلإِت  ٔأحرضَ ٔأال ٔأهيُّ
 

 رع:باب جوازو املضا 
 

  ؟ا( ما األدّات اليت جتصو فعاًل ّاحّد1
 ال إًياُية[. –الم إٔلمص  –علا  –]طل 

 

  لـناد فَٔه ٓشرتناٌ ؟ فَٔه خيتلفاٌ؟ -]مل ( 2
 .ٌَليضٌعلضارع ويلَحان مـياٍ خيخعان ب: يضرتاكن يف أٔهنٌل

                طل يلـْم زيٌس    وعلا يلَـْم معصو 
 :يف واهني ُتخَف )علا( ؾن )طل(

 ٔأن إًيفي هبا مذعي تـاحلال )إحلاَض(.           -أٔ 
 ٔأن إًفـي إعليفي هبا مذوكؽ إحلعول. -ب

 

  ؟( ما األدّات اليت جتصو فعلني3
 يه أٔدوإت إًرشط ويه:

 ٕإذ ما[ –]ٕإْن  حصفان
 مىت[+ –ٔأي  –همٌل  –ما  –: ]َمْن جسـة أٔسٌلء

 [ٔأّن  –حيامث  –ٔأيامن  –]ٔأاّين                 
 

 حطّيا؟ مجل.  ْاب الشسطــــجمتٙ ٓهٌْ زفع  ( 4

 ٕإذإ اكن إًرشط ماضيًا وإجلزإء مضارؿًا    

  ْال كائٌة مايل وال َحِصم  يلولُ ..مسبٌٔكِ  ٔأاتٍ َذَيٌي يومَ  وٕإن 
 

 ضعًٔفأ؟ مجل.  ْاب الشسطــــجمتٙ ٓهٌْ زفع  ( 5

  نيصط وإجلزإء مضارؿػػػػان إًضػػػػػػٕإن ن

  ثرُصعُ حاثٍس اي ٔأكصُع..ٕإهم ٕإْن يرُصْع ٔأدوك اي ٔأكصُع جَن  



 )أدبي(الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية 
 

 

 

 ضع العالمة املياسبة 
 

 (  )                 ]ٔأذاك ٔأذاك[     .1
 (  )                 اي دمحمون          .2
 اي ٔأتِت                             )  ( .3
 اي إجن ٔأمَّ                           )  ( .4
 اي ظسيَلا ٔأكدي                     )  ( .5
 )  (                  اي دمحم إجن ٔأيخ        .6
 (  ) َمْن مييش يف إًرش يعيحَ ٔأذإٍ     .7
 اي ص حاب ٕإْن جيهتسون ثيجحوإ     )  ( .8
 حس حم إحلسير فيياموإ.         )  (  .9
 ال ُتىش ٕإال شل                   )  ( .11
 ال ثلول ُشإ ٔأتًسإ                  )  ( .11
 ؿَمت ٔأن س يلوموإ               )  ( .12
 ()                   وظيني   اي ٔأهيا إعل .13
  وشل ٕإن جتهتس جس خلم حياثم     )  ( .14
 ( )    رٔأيُت رجاًل ًؤمان               .15
 (  ) إًىسي حشإِر                     .16
 مـي ؾرشين جٌهيًا                 ) (   .17

 

 اإلجابة
1- (       )2- (     )3- (           ) 
4- (       )5- (    ) 6- ( ) 
 إًخعوية:  َمن .. ميِش .. يعحَ)×(   -7
 إًخعوية: ٕإْن .. جتهتسوإ)×(   -8
 إًخعوية: فييامون)×(   -9
 إًخعوية: ال ُتَش )×(   -11
 ال ثلي إًخعوية:)×(   -11
 إًخعوية: س يلومون)×(   -12
 إًخعوية: إعلوظيون)×(   -13
 إًخعوية: ًدس خلمينَّ )×(   -14
  ًؤمانإًخعوية: اي)×(   -15
 إًخعوية: حشإِر إًىسي)×(   -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مجل ملا يأتي 
 

 ٔأسَوب رشط حشف مٌَ إجلزإء -1
 ٔأهت ػاطل ٕإن فـَت ج(    
 طٔأسَوب رشط حشف مٌَ إًرش  -2

ّْلَِا     َِ  وٕإال...  جُىْفءٍ  ًِا فَست ج( فع
يُ  ـْ َ  إحلسامُ  ِمْفصكم ي

  ؿسد مضاف ٕإىل متيزٍي -3
 كظلٍ ومائة  نخٍة ج( إصرتيت زالزة     
 ؿسد مصهة -4

 ج( )ٕإين رٔأيُت ٔأحس ؾرَش هوهًحا(     
 ؿسد مفصد وأٓدص مـعوف -4

 ج(  مـي مخسون    
 
 

 

 صٔاغ٘ العدد علٙ ّشٌ فاعل:                 

 ( 11:  2يعاغ من إًـسد ) مثي  ؿىل وزن فاؿيإمس 
ؿارش(، وجية أٔن يوإفق إًـسد  ...رإتؽ -اثًر -)اثين

 إعلـسود ثشنريإً وثبٔهيثاً.

 : وًِشٍ إًعيلة إًـسدية ؿسة ظور 
 فصد:  إعلإًـسد  (1)

 جاء رجٌي  اثٍن و اثًٌر وإمصٔأة اثهيٌة و اثًثة          
 ( إًـسد كري إعلفصد2)

  خقَّ مٌَ:أٔن يضاف ٕإىل ما إص    -أٔ     
 جاء اثيَن إزينِي و اثًـُر زالزٍة          

         ،وُىشإوإعلـىن: جاء وإحس من إزيني 
 جيوز:و :  أٔن يس خـمي مؽ ما كدي ما إص خقَّ مٌَ  -ب

 رإتُؽ زالزةٍ  : اثًُر إزينِي ..ٕإضافة إًـسد ٕإىل ما يَيَ
 اثًٌر إزينِي .. رإتٌؽ زالزًة  ثيوييَ وهعة ما يَيَ تَ:

          ٔأهَ جـي إالزيني تيفسَ زالزة  :إعلـىنو.. 
 

 مع العشسٗ : اضتعنال  فاعل مسنب 

 جيوز فيَ زالزة أٔوجَ /
 ؾرَش   زالزةَ  : ُشإ اثًـَر ؾرَش  أٔن جتيء ترتهيحني( 1

      : فاًلكٌلت إٔلرتؽ مديية ؿىل إًفذح 
أٔن يلذرص ؿىل ظسر إعلصهة إٔلول فيـصب ويضاف ( 2

 ؾرَش   زالزة ًـرُ ُشإ اث: ٌَثاين
ا ؿىل تياء ظسٍر أٔن يلذرص ؿىل إعلصهة إٔلول بكيً (  3

  ُشإ اثًـَر ؾرَش : وجعٍز
 

 ٘مطأل : 

 .1952نخاب ، س ية  33رساٌك و  16كصٔأُت 
نخاًب ، س ية  وزالزني و زالزةً  كصٔأُت ستَّ ؾرْشَة رساٌكً  ج(

 إزيدني ومخسني وجسـٌلئٍة ؤأًٍف.
 

 )ذادل إًضاذيل( إًـصتيةسَسٍك إًرشإع يف إٌَلة 

 

 :كيايات العـــــدد 
 (نـم ) وكس حيشف ، والتس ًِا من متيزي :إمس ًـسد مهبم

 إٍمتيزي ٌدلالٌك ؿَيَ

       مك رجاًل ؾيسك؟ 

 )َت؟  )ٔأي مك يومًا مصت  مك مُصْ

 ُو ددول حصوف إجلص ؿَهيا  دًيي إمسيهتا : 

                 إصرتيخَ؟ ٍَ             تَـنك جٌي

  ؿىل مْك جشعٍ سلفَت تيذَم؟ 

 )ٔأهػػػوإع  )نـم  : 
ا مفصدًإ مٌعوًب، وجيوز جٍص ( الاس خفِامية: 1 يىون متيزُي

َحَق مك حصف جص  .تػ)ِمْن( مضمصة ٕإن س َ

                        ٌلً كدضخَ؟  مك دُر

  ٔأي جنك من درمه(  تـنك درمٍه إصرتيت ُشإ؟( 
ا ٌَخىثري، ويه: ةدػصيػػػػػ ( إخل 2  .جمصور ٔأو مجؽ مفصد ومتيزُي

         .مك ِكََماٍن َمََْىَت             مك درمٍه ٔأهفْلَت 
 

   نـشإ{:  -من نياايت إًـسد : } كّٔي 
 ثريػػػػػػػػػػػ ٌَخى :  ( جس خـمئكي)

ا     ػو إلٔنرث .. وكس يبئت  جمصور  :متييػػُز مبن ُو
 كَياًل  مٌعوبً 

 ا( كوهل ثـا َُ ََْىٌَا ُْ ِيّْن ِمْن كَْصيٍَة َأ  ىل )َوَكَ
 

 ثريػػػػػػػػػػػ ٌَخى :  جس خـميشإ(  ـ)ن
ا             مٌعوب نثريًإ : ؾيسي نشإ نخابً  :متييػػُز

 ويلي جٍص بإلضافة : ؾيسي نشإ نخاٍب                
 /()نشإ ٔأوجَ إس خـٌلل        
ٌلً  )ٔأ(         مفػصدة:  مَىت نشإ دُر

ٌلً  مصهحة: مَىُت )ب(   نشإ نشإ دُر
 ا ا ؿَهيا مثَِا: مَىت نشإ و نشإ درمهً مـعوفً )ج(       

 

  }ٌل إًالكم خبالف }}مك ؤكّي { إًيت نشإال تس من ثعسُر
 ثخوسط إًالكم.



  األزهرية )أدبي( الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية

 

 

 

 اإلجابة الصحيحة: ختري 
 

 )وإ كسساٍ( حنك حشف حصف إًيسإء: -1

           وإجة        جائز ممخيؽ 
 )إٌَِم( حنك حشف حصف إًيسإء: -2

           وإجة        جائز  ممخيؽ 
 )اي ٕإايك( حنك حشف حصف إًيسإء: -3

           وإجة        جائز   ممخيؽ 
 ًيسإء:)اي تين( حنك حشف حصف إ -4

           وإجة        جائز  ممخيؽ 
 )اي ُشإ( حنك حشف حصف إًيسإء: -5

           نثري        كَيي   ممخيؽ 
 )اي ًيي( حنك حشف حصف إًيسإء: -6

           نثري        كَيي   ممخيؽ 
 )اي ًزيس( حنك حشف حصف إًيسإء: -7

           نثري        كَيي ممخيؽ   
 )اي ًََكعِ( إعليادى يف إعلثال: -8

           نثري        صاذ  كيايس 
 )اي ًَُىؽِ( إعليادى يف إعلثال: -9

           نثري        صاذ  كيايس 
 )اي رّب( حشف إًياء من إعليادى: -11

           وإجة        جائز ممخيؽ 
 وٕإذن ........... الكمم. -11

      ـون     يسم       يسمـوإ ـًا  الكٌُل م
 اي متمي  ........... -12

           ٔأمجـون       ٔأمجـني ا ـً  الكٌُل م
 ، ما حتخَ دط:جتهتسٕإذن ٔأهت  -13

           مٌعوب       مصفوع جيوز إٔلمصإن 
 ( ما حتخَ دط:وإًعري)اي جدال ٔأويب مـَ  -14

           مٌعوب       مصفوع جيوز إٔلمصإن 

 

 االختيارات: إجابة 
 )ممخيؽ(؛ ٔلهَ مٌسوب -1
؛ ٔلهَ ؾوض ؾن حصف إًيسإء مبمي مضسدة، وال جيمؽ  )وإجة( -2

 تني إًـوض وإعلـوض.
 )ممخيؽ( ؛ ٔلهَ مضري -3
 )جائز( ؛ ٔلهَ كري مٌسوب ٔأو مضري ٔأو مس خلاث. -4
 )كَيي( ؛ ٔلهَ إمس ٕإصارة. -5
 )كَيي( ؛ ٔلهَ إمس جًس. -6
 هَ مس خلاث)ممخيؽ( ؛ لٔ  -7
)كيايس( ؛ ٔلهَ ييلاس إس خـٌلل )فـاِل( مدييًّا ؿىل إًىرس يف  -8

 ذم إٔلهىث.
ـَي( يف سة إذلهور وال ييلاس  -9 )نثري( ؛ ٔلهَ يىرث إس خـٌلل )فُ

 ؿَيَ.
 )جائز( ؛ ٔلهَ مضاف ٕإىل ايء إعلخلكم وجيوز فيَ مخسة ٔأوجَ. -11
ا( ؛ ٔلن )ٕإذن( مس حوكة حبصف ؾعف -11 ـً  )الكٌُل م
ا( ؛ -12 ـً  ٔلن اتتؽ إعليادى ٔأىت مفصًدإ. )الكٌُل م
 )مصفوع( ؛ ٔلهَ فعي تيٌَ وتني )ٕإذن( تفاظي -13
و حمىل تبٔل -14  )جيوز إٔلمصإن( ؛ ٔلهَ ؾعف وسق ُو

 

 ضع العالمة املياسبة 
 

 ييعة إعلضارع تبٔن إعلضمصة وجوًب تـس الم إجلص.       )  (   .1
 ييعة إعلضارع تبٔن إعلضمصة جوإًزإ تـس الم إجلحود.     )  (  .2
 ييعة إعلضارع تبٔن إعلضمصة وجوًب تـس ٕإذن.           )  (   .3
 ٕإذإ اكن إعليادى مدييًّا كدي إًيسإء يلسر تياٍؤ تـس إًيسإء )  (  .4
 جس خـمي اي ٌَيستة ؾيس ٔأمن إٌَخس.                     )  (  .5
 ٕإذإ ٔأضيف إعليادى إعلـخي حفمكَ وحنك كري إعليادى.      )  ( .6

 

  جابةاإل: 
 وجوًب    )×(  -2جوإًزإ                    )×(  -1
         (  ) -4ييعة ٕبذن             )×(  -3
5-  (  )                      6-  (  )         



 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

  (        إًلامئ ٔأي) كام ذو جزيسٍ  مصرُت 

  (كصيش ٕإىل مٌدسة ٔأي) كَُصِشّ  جصجيٍ  مصرُت 
 

 : ّشسطُ بادتنل٘، اليعت( 6

 هبا ييـت ال وذلزل: بًيىصة مؤوٌك فذىون ،هـخًا إدلٍك ثلؽ
 .إًيىصة ٕإال

  ٔأتٍو كامَ  جصجيٍ  مصرُت      . 

  كامئٌ  ٔأتٍو جصجيٍ  مصرُت . 
 بدلٍك، إجلًس ية( إل)تػ إعلـصف هـت جيوز ٔأهَ تـضِم وزمع
 : مٌَ وجـي

 َّْييُ  ًَُِمُ  َوأٓيَةٌ ) ثـاىل كوهل َُ  وَْسََخُ  إٌَ َارَ  ِمٌْ  ( إٍهنَّ

  ْيسخُّين إٌَّئميِ  ؿىل َأُمصُّ  َوًلس  ... 
 يصتعِا  مضري من ظفة إًوإكـة ٌَجمٍك تس ال:  إًصإتػط

 .ؿَيَ ٌدلالٌك إًصإتط؛ حيشف وكس بعلوظوف،

 َأْدِري مفا  َّ ِْسِ  وُظولُ  ..اءٍ ثَي َصمهُْ َأقَػ ـَ  َأظاتُوإ مالٌ  ٔأمْ  إً

 (َُّلوإ زِي ال يَْوًما َوإث  (   َصيْئًا هَْفٍس  َؾنْ  هَْفٌس  جَتْ
 

 / ىعّتا الطلبٔ٘ ادتنل٘ ّقْع حهه  (7

  ظفة؟ إًعَحية إدلٍك ثلؽ س( ُي
َُ  جصجيٍ  مصرُت : ثلول فال، ظفة ثلؽ ال( ج  . إَْضِتْ

 

  إًعَحية؟ بدلٍك فيَ هـت أٔهَ ػاٍُص ما جاء ًو ماذإ س(
جُ  فشزل( ج  إعلضمص إًلول ويىون: إًلول ٕإضٌلر ؿىل خُيَصَّ

  إعلضمص إًلول مـمول إًعَحية وإدلٍك ظفة

         َّالمُ  َجنَّ  إٕإذ َحىت  ...  وإْدذَََطْ إًؼَّ
يْ  ِتَمْشقٍ  جاُؤوإ                          ئْةَ  َرَأيَْت  َُ  كَطُّ  إذِلّ

  ذرًبإ؟ إًعَحية إدلٍك ثلؽ س( ُي
 . إٔلهحاري الجن ذالفًا ذرًبإ ثلؽج( 

      ٌزيس  َُ  . إَْضِتْ
 ذرًبإ؟ وكـت ٕإذإ إًعَحية يف إحملشوف إًلول ثلسيص يَزم ُيس( 
 :   ذالفًا ذزل يف( ج

 .      ذزل إًزتإم: وإًفاريس إًرسإج إجن مفشُة( 1
 .إًزتإمَ ؿسم: إلٔنرثين مشُة( 2

 

 / ىعّتا املصدز اضتعنال  (8

 حييئشٍ  ويَزم هـخًا، إعلعسر إس خـٌلل يىرث
 : وإًخشنري إإلفصإد

  ؿسلٍ  جصجالٍ /جصجَني/جصجيٍ  مصرُت. 

  ؿسلٍ  تًساء/تبٔمصٔأثني/بمصٔأةٍ  مصرُت.  
 ٔلن ؛إٔلظي ذالف ؿىل بعلعسر وإًيـت
 ظاحدَ، ؿىل ال إعلـىن ؿىل يسل إعلعسر
 .مؤول فِو

 

 / ـيـعــْتّالــن الـــيـعــت تعـدد  (9

 :وإحس ًـامي وإعليـوت إًيـت ـسدث
  :الْاحد غري ىعت إذا

 إًخفصيق وجة: إًيـت إدذَف فٕان
 .بًـعف

  وإًحرييِ  إًىصميِ  بًزيسين مصرُت. 

  جصجالٍ  مصرُت  ٍَ  . وصاؾصٍ  واكثٍة  فلي
 .ٍلوؿًا ٔأو مثىن تَ يجء: إًيـت إثفق وٕإن

  هصميني جصجَني مصرُت . 

  هصماء جصجالٍ  مصرُت . 
 

 :لعاملني ّامليعْت اليعت تعدد

 إعلـىن مذحسى ًـامَني مـموالن هـت ٕإذإ
ا إعليـوت إًيـت ٔأثحؽ: وإًـمي ـً  وهعًحا رف
 . وجًصإ

  َإًـاكالن معٌصو وإهعََق  زيسٌ  ذُة . 

  زُْت  . إًىصميني معًصإ ولَكَّْمُت  زيًسإ َحسَّ

  معٍصو ؿىل وَجْزُت  جزيسٍ  مصرُت 
 . إًعاحلني

: معٌَِل أٔو إًـامَني مـىن إدذَف فٕان
 إإلثدـاع وإمذٌـؽ إًلػعؽ ةوجـ

  َٔأو إًـاكَني معٌصو وذُةَ  زيسٌ  جاء 
 .إًـاكالن

  إًكثحني ذادًلإ وَجاَوْزُت  جزيسٍ  مصرُت 
 .إًكثحان ٔأو

 اليعت: باب 
   عسف اليعت، ّأقطامُ ّأغساضُ( 1

 َٔأو من  ،إًخاتؽ إعلمكي مذحوؿَ تخيان ظفة من ظفاثَ: ثـصيف
و س َ   .َُ يُّ خِ حَ ظفات ما ثـَق تَ ُو

 َأٔكسام : 
 إًىصميمصرت بًصجي  - هصميٍ  جصجيٍ  مصرُت : هـت حليلي
   .ٔأتٍو هصميٍ  جصجيٍ  مصرُت  :هـت سخيب
ص                إعلس خًرية ؾلوهلماي ظالب إٔلُز
ص                إعلصفوؿة رإيخَاي ظالب إٔلُز

 َأٔقصإض : 
 . إخلياِط  جزيسٍ  مصرُت : إًخرعيط[ 1]
 . إعلسىنيِ  جزيسٍ  مصرُت  :مػػإًرتحػػػػ[ 2]
 . إًىصميِ  جزيسٍ  مصرُت  :  ػسحإعلػػػػػ[ 3]

   ميحرلا نمحرلا هللا مسب -                  
 .           إًفاسق جزيس مصرت : ػػشمػػػػػإًػ[ 4] 

 . إًصجميِ  إًض يعانِ  من بصلِ  ٔأؾوذُ  -                  
 .           يـودُ  ال إدلإجصُ  ٔأمِس  : إًخبٔنػػػػػيس[ 5]

َذإ) -                 
إ
ورِ  يِف  هُِفخَ  فَا  (. َوإِحَسةٌ  هَْفَزةٌ  إًعُّ

 

 التعسٓفّ اإلعساب يف للنيعْت اليعت ( مطابك2٘

 / ّالتيهري
 إإلؾصإب يف ويددـَ إعليـوت إًيـت يعاتق ٔأن جية

 :وإًخيىري وإًخـصيف

       هصماءَ  تلومٍ  مصرُت  .     إًىصميِ  جزيسٍ  مصرُت . 
 

  /ّاليْع العدد يف للنيعْت اليعت ( مطابك3٘
 .معَلًا إعليـوت ظاتق: مس خرًتإ مضرًيإ إًيـُت  رفؽ ٕإذإ

  ٌحسنٌ  رجيٌ  زيس      .  حسًذان إمصٔأاتن إًِيسإن   . 
 إزيني يف مٌـوثَ ظاتق :ػاًُصإ إسٌل إًيـت رفؽ وٕإذإ
  (وإًخيىري إًخـصيف - إإلؾصإب)

 ٕإن يؤهر إًؼاُص حسة ؿىل فِو: وإًخبٔهير إًخشنري وأٔما
 ؤأما، مشهص ٕإىل ٔأس يس ٕإن ويشهص مؤهر، ٕإىل ٔأس يس
 . مجؽ ٔأو مثىن إعليـوت اكن وٕإن يفصد: سدإًــ

  حس يةٍ  جصجيٍ  مصرُت َ  .     ٔأمُّ

  ٔأتوإٌُل حسنٍ  بمصٔأثني مصرُت     . 

  أٓبُؤمهُ  حسنٍ  جصجالٍ  مصرُت. 

 :أٌ الحغ( 4

 ٕإذإ إًفـي جمصى جيصي فٕاهَ ػاًُصإ إمًسا إًيـت رفؽ ٕإذإ •
 .ػاُص ٕإىل ٔأس يس

 يف ٔأي) معَلًا إعليـوت ظاتق مضرًيإ رفؽ ٕإذإ إًيـت •
 (:ؾرشة من ٔأرتـة
 (.             وإجلص وإًيعة إًصفؽ) إإلؾصإب من وإحس -
 (.وإًخيىري إًخـصيف) من وإحس -
 (.                              وإًخبٔهير إًخشنري) من وإحس -
 (.وإدلؽ وإًخثًية إإلفصإد) إًـسد من وإحس -

 من إزيني يف إعليـوت ظاتق ػاُص إمًسا رفؽ ٕإذإ إًيـت •
 :مخسة
 (.            وإجلص ةوإًيع إًصفؽ) إإلؾصإب من وإحس -
 (.وإًخيىري إًخـصيف) من وإحس -

 / بُ ُٓيعت ما( 5

ـَت ال: ورشظَ بعلفصد إًيـت  ٔأو ًفًؼا مبض خق ٕإال يُي
 ؿىل ٌدلالٌك إعلعسر من ٔأذش ما ُو: ًفًؼا وإعلض خق، ثبٔويالً 
 إًعفة - إعلفـول إمس – إًفاؿي إمس)نػػ وظاحدَ، مـىن

 (:إًخفضيي ٔأفـي - إعلض هبة

 ؿاكيٍ  جصجيٍ  ُت مصر      مرضوٍب  جصجيٍ  مصرُت . 

  حسنٍ  جصجيٍ  مصرُت.    مين ٔأفضيَ  جصجيٍ  مصرُت. 
 – ظاحة مبـىن ذو - إإلصارة إمس)نػػ: بعلض خق إعلؤول
 (:إعليدسة – إعلوظوٌك ذو

  (       ٕإًيَ إعلضار ٔأي) ُشإ جزيسٍ  مصرُت 

  ( مال ظاحة ٔأي) مال ذي جصجيٍ  مصرُت  



 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

 / التْنٔد تكْٓ٘ ( 2

  تػػ هبئت: إًضمول كعس ثلوية أٔردان ٕإذإ
 (    لكِا) تـس( مجـاء) -(          ينَـ) تـس( ٔأمجؽ) -     
 (.لكِنَّ ) تـس( َمؽُجـ) -(         لكِم) تـس( ٔأمجـني) -     

  َٔأمجؽُ  لكَُّ إًصهةُ  جاء           . 

 ا إًلديٍكُ  جاءت  .مجـاء لكُِّ

  َم إًصجالُ  جاء  .     ٔأمجـون لكُِّ

 ن إًِيسإُت  جاءت ؽُ  لكُِّ  .مُجَ

 ( َُمْ  إًَْماَلئَِىةُ  فََسَجس ونَ  لُكُِّ ـُ  (َأمْجَ
 / ىفطُ للتْنٔد تكْٓ٘ ألفاظ اضتعنال( 3

 لك)تػ مس حوكة كري إًخوهيس ثلوية يف...(  أمٔجـؽ) إس خـٌلل ورد
 :كَيي ذزل أٔن إعلعيف وزمع ،...( 

  َٔأمجؽُ  إجليُش  جاء .       مجـاء إًلديٍكُ  جاءت  

  َٔأمجـون إًلومُ  جاء     .  َؽُ  إًًساءُ  جاء  .مُجَ

 صَ  َأزإلُ  فال ُْ ـا َأتْػػػػػػًِك  إدلَّ  َأمْجَ
 / اليهسٗ تْنٔد( 4

 حمسودة اكهت سوإء إًيىصة ثوهيس ميخيؽ:  إًحرصيني مشُة
 - وكت)نػػػ حمسودة كري ٔأو( حول - صِص -ًيٍك -يوم)نػػ
 ( حني -زمن

 حلعول ةإحملسود إًيىصة ثوهيس جيوز:  إًىوفيني مشُة
 .تشزل إًفائسة

  لكََّ صًِصإ مصُت     . 

 ا يوًما إًَحْىَصةُ  ََصَِّت  كس ـَ  .َأمْجَ

  ا َظِحيًّا ُنْيُت  ًَْيديَن اي ـً  ...  ُمْصَض
ِمَيُن                         ًْفاءُ  حَتْ ا َحْوالً  إذلَّ ـَ               َأْنَخ

 .إًىوفيني مشُة إدذار: إعلعيف رأٔي

 د/ مجعاٛ – أمجع] تجئ٘( 5
 يؤنس تي( مجـاء – ٔأمجؽ)تػ إعلثىن يسثونَـ  ميخيؽ : إًحرصيني

 (.لكخا – الك)تػ
 .ذزل جيزيون:   إًىوفيون

 َٔأمجـان إجليضان جاء .   

 مجـاوإن إًلديَخان جاءت . 

 

 تْنّٔدا املتصل الطنري تْنٔد ( 6

 [ُام]               /معيّْٓا
 :إعلخعي إًصفؽ مضري ثوهيس ؾيس
 ٕإذإ: مٌفعي تضمري ثوهيسٍ ميَز [ 1]

 (إًـني ٔأو إًيفس)تػ إًخوهيس اكن

 ٔأؾييُنك ٔأو ٔأهفُسنك ٔأهمت كوموإ           . 
 ٕإذإ: مٌفعي تضمري ثوهيسٍ يَزم ال[ 2]

 (إًـني ٔأو إًيفس)تػ إًخوهيس يىن طل

 لكُّنك كوموإ              . 

 لكُّنك ٔأهمت كوموإ. 
 : إعلخعي إجلص أٔو إًيعة مضري وهيسث ؾيس
 .مٌفعي تضمري ثوهيسٍ يَزم ال

  ؾييِم ٔأو هفِسم تم مصرُت. 

  نك جنك مصرُت  . لكِّ

 ؾييَم ٔأو هفَسم رٔأيخم   . 

 لكَّنك رٔأيخنك . 
 

  اللفظي التوكيد -ثاىًيا

  :تعسٓفُ( 1
 .تَ إؾخياء تـييَ؛ إٔلول إٌَفغ حىصإر ُو

 :األمجل٘( 2

 إْدُريِج  ُريِج إدْ : كوزل. 

  َىَل  فَبَْين
إ
 ...ِتَحْلَيَِت  إًيََّجاةُ  َأْينَ  إ

 إْحِخِس  إْحِخِس  إًالِحُلونَ  َأاَتكِ  َأاَتكِ      

 ( ََّذإ الَك
إ
 ( َداكًّ  َداكًّ  إْلَْرُض  ُدنَّتِ  إ

  لفعّٔا تْنّٔدا املتصل الطنري تْنٔد( 3

 إعلخعي إًضمري ًفغ حىصيص جيوز ال
 مبا إعلؤنِّس إثعال: ثرشط ٕإال ٌَخوهيس
 . بعلؤنَّس إثعي

  ِتمَ  ِتمَ  مصرُت              . 

  فيَ فيَ رقحُت       . 

 جىم مصرُت : ثلول وال . 

 :ّاحد مليعْت اليعْت تعدد

:  مجيـا هبا ٕإال يخضح ال يـوتإعل  واكن إًيـوت حىصرت ٕإذإ
 . لكِا ٕإثحاؾِا وجة

  جزيسٍ  مصرُت  َِ  .إًكثِة  إًضاؾصِ  إًفلي
 

 .وإًلعؽ إإلثحاع فهيا جاز: لكِا تسوهنا مذضًحا إعليـوت اكن ٕإذإ
 ٕإال يخـني ال فامي وجة:  تـغ دون تحـضِا مـييا اكن وٕإن
 .وإًلعؽ إإلثحاع تسوهَ يخـني فامي وجاز إإلثحاع تَ

 

 / عاملُ ّحهه املكطْع، الـيـعـت إعساب (10

 :          إعليـوت ؾن إًيـت كعؽ ٕإذإ
 .       مدخسأٔ  ٕإضٌلر ؿىل رفؽ( 1
 . فـي ٕإضٌلر ؿىل هعة ٔأو( 2

  إًىصميَ /إًىصميُ  جزيسٍ  مصرُت  . 

               إًىصمي ٔأؾين ٔأو إًىصمي ُو ٔأي  
 

 اليعت يف ّاليصب السفع عامل إضناز جيب متٙ( 11

 جيْش؟ ّمتٙ كطْع؟امل

 : ًػ إًيـت اكن ٕإذإ جية
 . إًىصميَ / إًىصميُ  جزيس مصرُت  :مسح (1
 . إخلحيرَ / إخلحيرُ  تـمٍصو مصرُت  :ذم (2
 . إعلسىنيَ / إعلسىنيُ  جزيسٍ  مصرُت  :حصمح (3

 :ٌَخرعيط اكن ٕإذإ وجيوز

  إخلياُط  ٔأو إخلياَط  جزيسٍ  مصرُت  . 

  ياَط إخل  ٔأؾين  ٔأو إخلياُط  ُو جزيسٍ  مصرُت. 
 (. ٔأؾىن) ٔأو( ُو) لكمة: وإًياظة بًصإفؽ وإعلصإد          

 

 / اليعت أّ امليعْت حرف جْاش( 12

 دًيي ؿَيَ دل ٕإذإ: ملامَ إًيـت وٕإكامة إعليـوت حشف جيوز

 ساتلاٍت  دروؿًا ٔأي( َساِتَلاٍت  إمْعَيْ  َأنِ ) ثـاىل كوهل  
 : كَيي ًىٌَ دًيي ؿَيَ دل ٕإذ: إًيـت حشف وجيوز

 إعلحني ٔأي( ِبًَْحِقّ  ِجْئَت  إْلٓنَ  كَاًُوإ) ثـاىل وهلك  

 ثـاىل كوهل ( ََُّ ه
إ
سِلَ  ِمنْ  ًَيَْس  إ ُْ   إًياجني ٔأي( َأ

 

 التوكيد باب: 

 املعيوي التوكيد -أواًل

 :املعيْٖ التْنٔد أقطاو( 1

َ  يصفؽ ما[ أٔ   /  إعلؤنسِ  ٕإىل مضاٍف  َومهَُّ ث

َ[ إًـني – إًيفس:  ]ٔأًفاػ 

َإعلؤنس يعاتق مضري ٕإىل ٕإضافهتٌل من تس ال:  رشظ. 

 (.ٔأفـي)ؿىل جيمـان:  ٍلوؿًا ٔأو مثىن إعلؤنس اكن ٕإن 

  َؾييَُ/هفُسَ زيسٌ  جاء       . 

  ؾيهُنا/هفُسِا ُيسٌ  جاءْت . 

  َهنٌلٔأؾيُ /ٔأهفُسٌِل إًزيسإن جاء      . 

 ٔأؾيهُنن/ٔأهفُسِن إًِيسإُت  جاءت . 
 /  إًضمول ٕإرإدة ؿسم ثََومهَُّ  يصفؽ ما[ ب

 َ[ مجيؽ – لك – لكخا – الك:  ]ٔأًفاػ 

 َمضري ٕإىل إٔلًفاظ ثسل ٕإضافة من تس ال:  رشظ  
 .إعلؤنس يعاتق

 ( الك)فػ إعلثىن، هبٌل يؤنس[: لكخا – الك] تػ إًخبٔهيس
 . إعلؤهر ٌَمثىن( لكخا)و إعلشهص، ٌَمثىن

  َالكٌُل إًزيسإن جاء   . 

 ٌللكخهي نإًِيسي ٔأهصمت 

 ٔأجزإء ذإ اكن ما هبٌل يؤنس[: مجيؽ – لك]تػ إًخبٔهيس 
 .موكـَ تـضِا وكوع يعح

  َلكَُّ إًصهةُ  جاء/َ ـُ            .مجي

 ا إًلديٍكُ  جاءت ِا/لكُِّ ـُ  .مجي

 ن إًِيسإُت  جاءت ِن/لكُِّ ـُ  .مجي

 إس خـمي / إًضمول ؿىل ٌدلالٌك( ؿامة) إس خـٌلل 
( لك)نػ إًضمول ؿىل ٌدلالٌك( ؿامة) لكمة إًـصب
 .إعلؤنس مضري ٕإىل مضافا

  َؿامهُتم إًلومُ  جاء . 



 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

  ( معاىٕ حسّف العطف :2

    عَق إدلؽ    عل(: إًوإو) -1
                   فـمصُ  جىصٍ  ٔأتو إخلالفةَ  ثوىل:  َرتثية وإًخـلية(: ٌإًفاء) -2
 .                  إًامثرَ  جنين مث إًلعنَ  ىزرعُ َرتثية وإًرتإيخ: (: ٌمث) -3
 .إٔلهخياءُ  حىت إًياُس  ماَت : َخسرج وإًلاية(: ٌ حىت) -4
 َخريري ٔأو إإلبحة ٔأو إًضم ٔأو إإلهبام(: ٌ ٔأو) -5

 .حزوْج ُيًسإ ٔأو ٔأدهَتا  
 َخـيني ٔأو إًدسوية   (: ٌ ٔأم) -6

  ٌمعٌصو؟ ٔأم ؾيسكَ  َأزيس    

  ( ٌانَ  َأمْ  َأَجزِْؾيَا ؿَََْييَا َسَوإء  (َظرَبْ
  .     وال معصٌ  اي زيسُ :  َيفي(: ٌ ال) -7
                .إمعصً  ًىنْ إ زيسً  ا َضتُت مَ  :(: الاس خسرإك ًىن) -8
َ  زيسٌ  ما كامَ :  (: إإلَضإبتي) -9  .           ومعصٌ  يْ ت

 (:  الْاّ)بُ  ختتص( ما 4

 ؿَيَ بعلـعوف يُىذَف  ال حير هبا يـعف تبهٔنا طُتخ 

  َومعٌصو زيسٌ  إدذعم. 
 (:  الفاٛ)بُ  ختتص ( ما5

 ؾن خلٍَو) ظٍك يىون ٔأن يعَح ال ما ثـعف تبهٔنا ُتخط 
 الص امتهل) ظٍك يىون ٔأن يعَح ما ؿىل( إعلوظول مضري
 (:إًضمري ؿىل

 إذلبُب  زيسٌ  فَيَْلَضةُ  يعريُ  إذلي. 

 :املتصل٘( أو) قبل اهلنصٗ فحر( 6

 ؾيس( أٔي ) إعلليية ؾن إهلمزة أٔو إًدسوية مهزة حتشف كس
 . موجودة وإهلمزة اكهت نٌل مذعٍك( ٔأم) وحىون: إٌَخس أٔمن

 مْ  َسَوإءٌ ) حميعن إجن كصإءة  ( ثُْيِشْرمهُْ  ًَمْ  َأمْ  َءَأهَْشْرهَتُمْ  ؿََهَْيِ

   َْمُصك ـَ َ ْحؽٍ  ...... َأْدِري َما ً    ِتثََمانِ  َأمْ  إًَْجْمصَ  َمنْيَ رَ  ثِس َ
 ( ما شسط العطف بـ)لهً(؟7

 وإٍهنيي:تـس إًيفي  (ًىنػ)ـعف تيُ       

  َإمعصً  إ ًىنْ زيسً  ا َضتُت م      . 
 ( ما شسط العطف بـ)ال(؟8

 وإإلزحات وإٔلمص إًيسإء تـس( ال)تػ يُـعف

 معٌصو ال زيسُ  اي    .  معًصإ ال زيًسإ إَضْب      . 

  َمعٌصو ال زيسٌ  جاء. 

 

 ( اضتعناالت )أّ(:9 

 ٔأدهتا أٔو: حزوج ُيس إًخريري -
 ؾعرًيإ أٔو: إرشب ماًء إإلبحة -
 تـغ يوٍم( ٔأو: )ًحثٌا يوًما إًضم -
ٕإايمك ًـىل ُسى ٔأو يف  ٔأو: )وٕإان إإلهبام -

 ضالل.. (
  (حصٌف  ٔأو فـيٌ  ٔأو إمسٌ : إًلكمة: )ٌَخلس مي -
 : (تي) مبـىن يأٔ : َضإبًالٕ  -

             َزََماِهَيةً  َزإُدوإ َأوْ  زََماهنَيَ  وإهُػػاك  
 هَلُ  اَكهَـْت  ٔأوْ  إخلالفةَ  َجاءَ : (إًوإو) مبـىن -
 (/بل)بــ العطف أحْال( 01

 وإٍهنيي إًيفي يف( تي)تػ يُـعف :
 (ًىن)نػ فذىون

 معٌصو تَيْ  زيسٌ  كامَ  ما            . 
 فذفيس: وإٔلمص إإلزحات يف هبا يُـعف 

 .إإلَضإب

  َمعٌصو تيْ  زيسٌ  كام    .            
  البازش السفع ضنري علٙ العطف( 11

 :ّغريِ

  إعلخعي إًصفؽ مضري ؿىل ؾعفت ٕإذإ 
 ما وتني تيٌَ ثفعي أٔن وجة
  ثيشء ؿَيَ ؾعفت

 ﴿ َْوأَٓبُؤمكُْ  َأهمُتْ  ُنيمُتْ  ًََلس ..﴾ 
 إعلس خرت إًصفؽ مضري ؿىل ؾعفت ٕإذإ :

 تيٌَ ثفعي أٔن جية: اكعلخعي فِو
 ثيشء ؿَيَ ؾعفت ما وتني

  وزيسٌ  ٔأهَت  إَضْب . 
 تال إًصفؽ مضري ؿىل إًـعف ورد كس 

 ويف نثريإ( إًضـص) إًيؼم يف فاظي
 : كَيالً  إًيرث

  صٌ  َأْكَدََْت  ٕإذْ  كَُُْت ُْ   هَتَاَدى َوُز

 جصجيٍ  مصرُت : )سيدويَ حىك 
 (وإًـسمُ  سوإءٍ 

 

 / اذتـــــسف تْنٔد (4

 مؽ يـاد ٔأن جية :ٌَجوإب ًيس إذلي إحلصف ثوهيس أٔريس ٕإذإ
 . بعلؤنَّس يخعي ما إعلؤنِّس إحلصف

  َّكامئٌ  زيًسإ ٕإنَّ  زيًسإ ٕإن   .     

 زيسٌ  إدلإرِ  يف إدلإرِ  يف . 

 (  كامئٌ  زيًسإ ٕإنَّ  ٕإنَّ : )جيوز وال 
 (زيسٌ  إدلإرِ  يف يف) جيوز وال            
(: ال - ٕإي - ٔأجي -جري -تىل -هـم)نػ جوإب إحلصف اكن فٕان
 .سٍوحـَـ ادثَٕإؾـَـ ازجَـ

 ال ال ٔأو هـم هـم: فذلول  ..  زيٌس؟ ٔأكامَ : زل فيلال. 

 تىل تىل: فذلول ..    زيٌس؟ يلمْ  َأًَمْ : ويلال. 
 إًصفؽ تضمري يؤنس ٔأن جيوز: إعلخعي إًضمري تَ يؤنّس ما

 .جمصوًرإ ٔأو مٌعوبً  ٔأو مصفوؿًا مذعي مضري لك إعليفعي

  ٔأهَت  مقَت .     َأانَ  ٔأهصمذيَِن.     مصرُت  َِ  .ُو ت

 – نالٍنا الطالباٌ حطس] :املجالني يف( نال) أعسب( 5
 د/الطالبني نال حطس

  الكٌُل إًعاًحان حرض[ 1] 
 إٔلًف رفـَ وؿالمة مصفوع مـيوي ثوهيس(: الكٌُل)

 .ٌَمؤنس معاتق ًضمري ٔأضفيت( الك) ٔلن: إًسخة
 إًعاًحني الك حرض[ 2]

 إعللسرة إًضمة فـَر  وؿالمة مصفوع فاؿي(: الك)
 .مضري ال ػاُص المس ٔأضيفت( الك) ٔلن: إًسخة

 ُدنَٓٔت ِإَذا َنلَٓا: )تعاىل قْلُ ٓهٌْ أٌ ميع بعض العلناٛ (6

 علتَه؟ فنا اللفعٕ، التْنٔد باب مً( َدنًٓا َدنًٓا اْلَأِزُض

 ًثاينإ إٌَفغ يىون ٔأن فيَ يضرتط إٌَفؼي إًخوهيس تبٔن ؿََوإ
 ًيس إلٓية يف وإٔلمص إٔلول، ؿَيَ يسل ما هفس ؿىل دإالً 

 تـس حاظالً  داكًّ  وإعلـىن إٔلول، كري إًثاين إدلك فٕان نشزل،
ا إٌَفؼني ٔأن ٕإىل ُؤالء وذُة دك، ـً  :ومثهل حال، م

 ُّمَ  َوَجاءَ : )ثـاىل كوهل  (َظفًّا َظفًّا َوإًَْمسَلُ  َرت

 رجالً  رجالً  ومإًل جاء: كوزل 

 ببً  ببً  إحلساب ؿَمخَ: كوزل. 

 :ٌباب عطف البيا 

 عٓسف عطف البٔاٌ، مع التنجٔل.( 1

إًخاتؽ إجلامس إعلض حَ ٌَعفة يف ٕإيضاح مذحوؿَ وؿسم 
 إس خلالهل

  معصُ ٔأكسَم بصِل ٔأتو حفٍط. 
 :  يف متبْعُ البٔاٌ عطف ْٓافل( 2

 ًخـصيف وإًخيىري       [ إ2]                  .إإلؾصإب [1]
 إًخبٔهير.إًخشنري و  [4]      وإًخثًية وإدلؽ.إإلفصإد  [3]

 :  حهه زتٕٛ عطف البٔاٌ ّمتبْعُ ىهستني( 3

 مييـون ذزل أٔنرث إًيحويني : 

  َّ؛ ٔلهنا إًحيان يحنّي، وإًيىصة ال ثحنّي  جحهتم: ٔأن
 جمِوٌك.  

 لوهل ثـاىلـ، مس خسًني تجوإز ذزل :ومن مـَ إعلعيف:                 

 )َداَرَنٍة َزيُْخوهٍَة   .)يُوكَُس ِمن جَشََصٍة مُّ
نل ما جاش أٌ ٓهٌْ عطف بٔاٌ جاش أٌ ٓهٌْ بداًل، ( 4

 إال يف مطألتني: 

  .ىوإعلخحوع مٌادَ  ،مـصبً  ة،مـصف ،إٔأن يىون إًخاتؽ مفصدً  [1]

  ُإيـمصَ  اي كالم.  
وكس  (ٔألػ)وإعلخحوع ت (ٔأل)ا من ٔأن يىون إًخاتؽ ذاًيً [ 2]

  (.ٔألػ)ٔأضيفت ٕإًيَ ظفة ت

  زيسٍ  إًصجيِ  ٔأان إًضارُب.  

  ُإًخَّاِرِك إًَحْىصِيّ ثِرْشٍ  ٔأان إجن      
 

 

 :باب عطف اليسق 

 :  اليطل عطف ( تعسٓف1
 فإًـع وفحص  ٔأحس مذحوؿَ وتني تيٌَ إعلخوسط إًخاتؽ ُو 

 :العطف حسّف أقطاو( 2

 ًفًؼا ٔأي) معَلًا ؿَيَ إعلـعوف مؽ إعلـعوف يرشك ما[ 1] 
 [.                                                     ٔأم - حىت - ٔأو - إًفاء - مث - إًوإو] ويه  (وحمكًا

 يف إٔلول مؽ إًثاين جرشك فِيي فلط، ًفؼا يرشك ما[ 2] 
 [.                                                                                  ًىن – ال – تي] :ويه حمكَ يف ال ٕإؾصإتَ



 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

 :الطنري مً العاٍس إبدال  (2

 تحسل ال: إحلاَض مضري من إًؼاُص ٕإتسإل 
 :اكن ٕإن ٕإال إحلاَض مضري من إًؼاُص

 . وإًضمول إإلحاظة وإكذىض لك من لك تسل (1

 ًِيَا ِؾيًسإ ًَيَا حَُىونُ ) ثـاىل نلوهل َوَّ  ِلّ
 ( أِٓدِصانَ وَ 

 يُعاَؾـا ًَػػنْ  ٔأْمػػَصكِ  ٕإنَّ  َذرِيٌػػي  ... 
َِْمي ٔأًَْفْيخيِِن  َوَمـا                    ُمَضاَؾـا ِح

 .لك من تـغ تسل (2

 جنِ  ٔأوؿََسهػػي  ِرْجًل..  وإَلدإمِهِ  بًِسّ
  فصِْجًل

 

 معَلًا جيوز: إًليحة مضري من إًؼاُص ٕإتسإل : 

 ( ذادًلإ ْرٍُ زُ ) نلوزل 
 معَلًا إًؼاُص من إًؼاُص ٕإتسإل جيوز ونشزل، 

 (معصُ  إخلَيفةُ  حرضَ ) نلوزل
( شّٓدا زأٓتو) يف( شٓد) إعساب امتيع ملاذا( 3

 بداًل؟

 . وإًضمول إإلحاظة ؿىل يسل طل ٔلهَ
 /االضتفَاو اضه مً البدل( 4

 مهزة ددول وجة: الاس خفِام إمس من ٔأتسل ٕإذإ  
 :إًحسل ؿىل مالاس خفِا

  ْؿًل؟ ٔأم ٔأسـيسٌ  َذإ َمن  

 رًشإ؟ ٔأم ٔأذرًيإ ثفـيُ  َما  

 كٍس؟ تـسَ  ٔأم ٔأكًسإ ثبٔثيٌا مىت  
 /الفعل مً الفعل إبدال (5

 .الامس من الامس يحسل نٌل إًفـي من إًفـي يحسل

  ْنْ  ٕإًَْييَا يَِعػػػػػػػػيْ  َمن ـِ َخ ـَنْ  ِتيَا يَس ْ ُ  ي

 (ـَيْ  َوَمن زِلَ  يَْف  هَلُ  يَُضاَؾْف *  َأاَثًما يَََْق  َذَٰ
َشإُب  ـَ  ( إًْ

   َّا ٔأنْ  شلُ  ؿًََلَّ  ٕإن ـَ  .. ثَُحاِي
ا ثُْؤَذشَ                     ًُ يءَ  َأوْ  َنْص ا جَتِ ـَ  َظائِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ىفصل؟ مَب( 21 

 إعليفعي بًضمري نثريإ إًفعي ويلؽ : 

 ﴿ َْوأَٓبُؤمكُْ  َأهمُتْ  ُنيمُتْ  ًََلس ..﴾ 
 مثي إًضمري، تلري إًفعي ورد وكس: 

 . َوزيسٌ  َأْنَصْمذُػػػػػػمَ :  تَ فـولإعل  (1)

﴿ َظََحَ  َوَمن يَْسُذَُوهَػَِا ؿَْسنٍ  َجٌَّاُت﴾ 
ْنَـ  َما﴿:  إًيافية ال (2)   (﴾أَٓبُؤانَ  َواَل  يَاَأرْشَ

 : فاصل إىل حيتاج ال ما( 13

 . إعليفعي إعلصفوع إًضمري ؿىل إًـعف (1)

  ٌومعٌصو ُو ٕإال كامَ  ما زيس. 
 .                                  وإعليفعي إعلخعي إعليعوب ًضمريإ ؿىل إًـعف ( 2)

  ٌزيس  َُ  .ومعًصإ َضتذػػػػػػػػ

 ومعًصإ ٕإايك ٕإال ٔأهصمُت  ما. 
 اجملسّز الطنري علٙ العطف( 41

 هل إجلار ٕبؿادة ٕإال جيوز ال: إدلِور . 

  وجزيسٍ  تم مصرُت             
 ًورود إجلار؛ ؿادةإٕ  تسون جيوز: وإعلعيف إًىوفيون 

 . وهؼًما هرًثإ إًسٌلع

 َُّلوإ﴿ محزة كصإءة َ  َوإث ي إضلَّ ِ َِ  جََساَءًُونَ  إذلَّ  ﴾َوإْلَْرَحام ِت

  ْة َُ مِ  ِتمَ  فََما فَاْذ  جَعَِة  ِمنْ  وإَلايَّ
 . ؿَهيٌل ٌدلالٌك :معطْفَٔا مع ّالْاّ الفاٛ حترف قد ( 51

  :ِص  ِمٌنُك  اَكنَ  فََمن)كوهل ثـاىل ةٌ  َسَفصٍ  ؿىََلٰ  َأوْ  يًضامَّ سَّ ـِ نْ  فَ  ِمّ
مٍ   ( ُأَدصَ  َأايَّ

 (  ظَيحانِ  إًياكةِ  رإهةُ : )كوهلم 
 ثـعف تبهٔنا :العطف حسّف بني مً الْاّ اىفسدت( 61

 .               مـموهل تلي حمشوفًا ؿامالً 

 َذإ
إ
  يَْوًما جََصْزنَ  إًَْلاِهَياُت  َما إ

ْجنَ          ُيوانَ  ِجةَ إًَْحَوإ َوَزجَّ ـَ  َوإًْ

  ( برًدإ َوَماءً  ثِخًٌْا ؿَََْفهُتَا) كوهلم 
 

 

 .ؿَيَ ٌدلالٌك: علُٔ املعطْف حيرف ( قد71

 ( ْؿَََْينُكْ  ثُْخىَلٰ  أآَييِت  حَُىنْ  َأًَم) 
 : الفعل علٙ لالفع عطف( 81

 :إٔلفـال ويف فهيا يىون تي بٔلسٌلء خمخًعا ًيس إًـعف

  ُويلـسُ  زيسٌ  يلوم .        َورهةَ  زيسٌ  جاء . 

  وكُمْ  زيًسإ إَضْب. 
 

 : ّعهطُ املطازع علٙ املاضٕ عطف جيْش ٍل( 19

 إًفـي هوع يف إدذَفوإ وٕإن زمااًن، يخحسوإ أٔن ثرشط جيوز
 ( مضارع ٔأو ماٍض )

 ( ُكَ  يَْلُسم َُ  ( إًيَّارَ  فَبَْوَرَدمهُُ  إًِْلياَمةِ  يَْومَ  ْوَم
 : ّعهطُ للفعل املشبُ االضه علٙ الفعل عطف( 02

 إًفاؿي اكمس) ٌَفـي إعلض حَ الامس ؿىل إًفـي يـعف أٔن جيوز
 ( وحنٍو

 ( فَبَثَْصنَ *  ُظْحًحا فَاًُْمِلرَيإِت  َِ ا ِت ـً  (هَْل
 : إًفـي ؿىل ٌَفـي إعلض حَ الامس ؾعف وجيوز

  َُ ٍُ  يُِحريُ  يَْوماً  فَبًََْفْيُخ  ... ؿَُسوَّ
َخِحقُّ  َؾَعاءً  َوُمْجصٍ         اِجَصإ يَس ْ ـَ َ  إعل

 ا بت ْضٍة  يلض هّيِ ـَ  جائِصِ  و َأْسُوِكَِا يف يلعسُ ...  َبِحصٍ  ِت

 ( َّن
إ
ِكنيَ  إ ِسّ كَاِت  إًُْمعَّ ِسّ َ  َوَأْكَصُضوإ َوإًُْمعَّ  (إضلَّ

  :ثََحاَركَ )كال ثـاىل  ِ ن يإذلَّ
إ
ـَيَ  َصاءَ  إ إ زَلَ  َج ن َذرْيً زِلَ  ِمّ  َذَٰ

َّاٍت  ـَي. . َجٌ َ  َوجَيْ  (كُُعوًرإ زلَّ
 

 :باب البدل 

 :، ّاذنس أقطامُــدل( عسف البـ1

 َإًخاتؽ إعللعود بحلنك تال وإسعةثـصيف : 

 ٔأهوإع إًحسل : 
 . معصُ إخلَيفُة  حرض( تسل معاتق : 1
 .هعفَكصٔأت إًىذاب ( تسل تـغ: 2
 .ٔأسَوتَ: ٔأجعحين إًىذاب إص امتل( تسل 3
 .حٌلًرإ مجالً  رٔأيُت ( تسل كَط: 4



 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

 إٔلظي يف ظفة ُو فامي الامسية تـصوض ثـخس ال نٌل
 .ثرصف فٕاهَ: ٌَليس( أٔدمه)نػ

 /ّالعدل الْصفٔ٘  جد

ال) ؿىل إعلحًية إًـسد ٔأسٌلء يف وذزل ـَ ـَي)و( فُ  ( َمْف

  َ( زالزة زالزة ٔأي.  )زاُلَث  إًلومُ  جاء 

  َ( إزيني إزيني ٔأي.  )َمثىَْن  إًلومُ  جاء 
 ( أَُدص) لكمة وإًعفة ٌَـسل إًرصف من مييؽ ومما

 ُأَدصَ  تًسوةٍ  مصرت  

 و  (إٔلدص) ؾن مـسول ُو
 /  أخسٚ عل٘ مع للعلنٔ٘ الصسف مً املنيْع (9

 /املصجٕ ّالرتنٔب العلنٔ٘د  أ

  يىصَب  مبـسِ  مصرُت  

  تحـَحمَّ  مصرُت  
 ثسل ومن، إًثاين إجلزء ؿىل تَٕإؾصإ ويىون
 (خُبخيرَصَّ  – سيدويَ – موت حرض) إًلكٌلت

 

 (/ّىٌْ ألف) ّشٓادٗ العلنٔ٘د  ب

  تلعفانَ  مصرُت  
 -ُؾامثن -جنصإن -ٔأظهبان) إًلكٌلت ثسل ومن

 (مِعصإن -ُمعصإن
 /ّالتأىٔح العلنٔ٘د ج

 من إمذيؽ (:إًِاء) بًخاء مؤهثا إًـظل اكن فٕان
 (كٍَُك  – زُحة - فاظمة - ظَحة)نػ : معَلًا إًرصف

  ظَحةَ و  فاظمةَ مصرُت ت 
 ( ثبٔهير ؿالمة تسون ٔأي) بًخـَيق مؤهثا اكن وٕإن
 إمذيؽ: ٔأحصف زالزة من ٔأزيس ؿىل اكن فٕان -

  سـادَ و  جزيًةَ  مصرُت : إًرصف من
 حمصك اكن فٕان: ٔأحصف زالزة ؿىل اكن وٕإن -

ٌِؽَ : إًوسط ، (َسَلصَ  يِف  َسَََىنُكْ  َما)، مثي  ُم
 ٔأجعميا اكن فٕان : إًوسط ساهن اكن وٕإن
 ٕإىل مشهص من مٌلوال ٔأو تدل إمس( ُجْور)نػػ

ٌِؽَ : إمصٔأة إمس( زيس)نػ مؤهر  يىون طل ٕإنو  ،ُم
 إعليؽ واهان ففيَ:  مشهص من مٌلوال وال ٔأجعمًيا

 ُيسٍ / هبيسَ  مصرُت  :مثي،ٔأوىل وإعليؽ وإًرصف

 

 /ّالعجن٘ العلنٔ٘د  د

 إٌَسان يف ؿًَما يىون ٔأن: رشظَ
  ٔأحصف زالزة ؿىل وزإئًسإ إٔلجعم 

  ٕسٌلؾييَ مصرُت ب      
 إًـجم ًسان يف ؿًَما إٔلجعم  يىن طل فٕان
: فهيٌل ىىصة اكن أٔو بإًـص  ًسان يف تي

  تَجامٍ  مصرُت :  َصفذَ
: أٔحصف زالزة ؿىل أجٔعميًا ؿًَما اكن وٕإنْ 

 ٔأو إًوسط حمصك اكن سوإء َصفذَ
ْود – ًُْوط - هُْوح - صرَت )سانية ُُ) 

 مالحــــعات 
 ما إًرصف من مميوؿة إٔلهخياء ٔأسٌلء •

 صـيحاً  – ظاحلاً  - دمحمإً : )س خة ؿسإ
 ( اًوظً  -هوحاً  - ُودإً  -
 ما إًرصف من مميوؿة إعلالئىة ٔأسٌلء •

 (.ىىري – مٌىص – مازل) ؿسإ
 ٌَـَمية إعلميوؿة إًلكٌلت من •

 ..(روما – ًيسن -بريس: )وإًـجمة
 /الفعل ّّشٌ العلنٔ٘د  ٍـ

 يلَة أٔو إًفـي خيط وزن ؿىل ؿظل أٔي
: إًفـي خيط إذلي بًوزن فيَ، وإعلصإد

 وذزل هسوًرإ ٕإال كرٍي يف يوجس ال ما
َـّيَ )نػ يَ  فَ ـِ  رجالً  مسيت فَو(  وفُ
 : إًرصف من مٌـخَ( لَكَّم ٔأو َُضِب)تػ

  ترُضَِب  مصرُت 
 إًوزن يىون ٔأن: فيَ يلَة مب وإعلصإد
 فَو( وٕإظَحؽ ٕإمثِس)نػ نثرًيإ إًفـي يف يوجس
 من مٌـخَ( ٕإظَحؽ ٔأو ٕإمثِس)تػ رجالً  مسيت
 ٕبمثِسَ  مصرُت  :إًرصف

 يف مـىن ؿىل ثسل زايدة فيَ يىون أٔو
 : الامس يف مـىن ؿىل ثسل وال إًفـي

  يزيسَ و  تبمٔحسَ  مصرُت    
 وال بًفـي خمخط كري إًوزن اكن فٕان

 َصف: كاًة

 :باب املنيوع مً الصرف 

 :االضه أقطاو( 1

و :( ممتىن كري) إعلحين[ 1]  . إحلصف ٔأص حَ ما ُو
و :( ممتىن) إعلـصب[ 2]  : كسٌلن وهل إحلصف، يض حَ طل ما ُو

و :( ٔأمىن كري) إعليرصف كري[ أٔ ]   .إًفـي ٔأص حَ ما ُو
و :( ٔأمىن ممتىن) إعليرصف[ ب]  .إًفـي يض حَ طل ما ُو

 

 : امليصسف عالم٘( 2

  بًىرسة جيص ٔأن (أٔ 
 .    ثـويغ ٔأو ملاتٍك ًلري إذلي إًخيوين ويسذهل (ب

  تلالمٍ  مصرُت             . 

  بًلالمِ /زيسٍ  تلالمِ  مصرُت . 
 : امليصسف غري عالم٘( 3

 (.ٔأل) ؿَيَ ذيثس طل ٔأو يضف طل ٕإن بًفذحة جيص (أٔ 
 .  إًخيوين يسذهل ال (ب

  تبمٔحسَ  مصرُت      .  بٔلمحسِ /تبمٔحِسمك مصرُت       
 

 :امليصسف غري ٔعَلل( 4

 : ؿَي جسؽ من ؿَخان فيَ وجست ٕإذإ إًرصف من الامس ومييؽ
                       ثبٔهير( 3         وظف( 2      ؿسل( 1
          مجؽ( 6           جعمة( 5     مـصفة( 4
  زإئسثني وهون ٔأًف( 9      فـي وزن( 8    حصهية( 7
 : ويه إًـَخني، ملام ثلوم مهنا وإحسة ٔأو

 ( محصإء)نػػػ ممسودة ٔأو( ُحْدىَل )نػ ملعورة إًخبٔهير ٔأًف (1
 ( ومعاتيح مساجس)نػ إعلخيايه إدلؽ (2

 

 ّاحدٗ لعل٘ مييع ما( 5

 /وإءس إًخبٔهير ٔلًف إًرصف من مييؽ ما[  1]
 (     ُحْدىَل )نػ: ملعورة( 1
 (زهصايء – محصإء)نػ: ممسودة ٔأو( 2

 /إدلوع مٌهتي  ًعيلة إًرصف من مييؽ ما[  2]
  ساهن ٔأوسعِا زالزة ٔأو حصفان ٔأًفَ تـس مجؽ لكويه 

 مساجس   مـاتس   مذاحف    معائة        

 مكئس   معاتْيح   موإريْر    جساجْيس 

 

  َُصَِف : ثاينإً  حتصك فٕان  

  ٌظيارفَة        ٌٔأصاؾَصة         ٌٔأبظَصة      

  ٌكياََصة        ٌكساوَسة        ٌتعاعلَة     
 /بادتنع الشبُٔ حهه (6

   إًرصف؟ من( رسإتيي) لكمة ُمٌـت طلَ  
 ظيلة ٔلهناؿىل إًرصف؛ من( رسإتيي) لكمة مٌـت
 يَف  جيوز ٔأهَ: تـضِم وزمع، إدلوع مٌهتي  ظيلة جض حَ

  ييرصف ال ٔأهَ: إعلعيف وإدذار. وإعليؽ إًرصف
 /أمساٛ بُ ّامللخل ادتنع اضتعنال  (7

 زهخَ ؿىل ًىوهَ تَ ٔأحلق مبا ٔأو إعلخياىه بدلؽ مس  ٕإذإ
 إًـجمة؛ وص حَ ٌَـَمية إًرصف من مييؽ فٕاهَ؛ (رشإحيي)نػ
  زهخَ ؿىل ُو ما إًـصتية إلٓحاد يف ًيس ُشإ ٔلن

 لعلتني مييع ما( 8

 :أخسٚ عل٘ مع الْصفٔ٘    

 (/ّىٌْ ألف) ّشٓادٗ الصف٘د  أ

 : إًخبٔهير تخاء خمخوًما إعلؤهر يىون أأل ثرشط

  قضحانَ  جصجيٍ  مصرُت. 
 َصفت(: فـالهة) وإعلؤهر( فـالن) ؿىل إعلشهص اكن فٕان

  س يفانٍ  جصجيٍ  مصرُت . 
 . ظويٍك ٔأي( س يفاهة) ٌَمؤهثة ثلول ٔلهم: فذرصفَ

 (/           أفعل) ّّشٌ للْصفٔ٘ مييع ماد  ب

 إًرصف من فمتيؽ( أٔفـي) وزن ؿىل إًعفة اكهت ٕإذإ
 إًخاء ثلدي وطل ؿارضة، كري ٔأي ٔأظَية وهناه :ثرشط

  ٔأتيَغ  تيتٍ  ٕإىل هؼصُت. 
 . َصفت: إًخاء كدَت فٕان

  (فلري ٔأي.   )ٔأرميٍ  جصجيٍ  مصرُت 
 ( ٔأرمٍك) ٌَمؤهثة ثلول ٔلهم فذرصفَ؛    

 كري ؿارضة ظفة( أٔفـي) وزن ؿىل الامس اكن ٕإذإ
 .يرصف فٕاهَ (:أٔرتؽ)نػ أٔظَية

  تًسوةٍ  مصرُت  ٍ  . ٔأرتؽ
 .ؿسد إمس تي ظفة ًيس ٔلهنا ؛(ٔأرتؽ) تَصف



 الورقات الست يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )أدبي(
 

 /اإلذتام ّألف العلنٔ٘د  ّ

 إإلحلاق ؤأًف ٌَـَمية: إًرصف من الامس مييؽ
 . إعللعورة

  ََْل  مصرُت ـَ  َأْرَظ و  ت
 وذزل، َصفذَ: ؿظل كري إإلحلاق أًٔف فيَ ما اكن فٕان
 .ىىصاتن فٌِل هبٌل، إًدسمية كدي( ؤأرَظ  ؿََل )نػ
 ٔأو اكن ؿًَما َصفذَ: ممسودة إإلحلاق أًٔف اكهت وٕإن
 . ىىصةً 

 ( كوبءٍ  و ؿَحاءٍ )نػ 
 /العدل مع شبََا أّ العلنٔ٘د  ش

ـَي) ؿىل اكن ما[ 1   :إًخوهيس ٔأًفاظ من( فُ

  ؽَ  بًًساءِ  مصرُت   مُجَ
ـَـَـي) ٕإىل إعلـسول إًـظل[ 2 ـَي -  ُزفَص -  مُعَص)نػ(: فُ  – زُ

 ( ُجَضم - ُزَحي
 : تـييَ يوم من ٔأريس ٕإذإ( ََسَص[ )3 

 ََسَصَ  إدلـةِ  يومَ  جئخم  
 

 /  أخـــــــسٚ أحهاو ( 10

 /املعدّل مع د السابعأ  
ال) وزن ؿىل إعلؤهر ؿظل اكن ٕإذإ ـَ  مَحَشإ)نػ( فَ

 / مشُحان فيَ فََـصب(: وَركَاش
 . إًىرس ؿىل تياٍؤ: إحلجاز ٔأُي[ 1

  حَبَشإمِ  مصرُت  
 ٌَـَمية ييرصف ال ما ٕإؾصإب ٕإؾصإتَ: متمي تيو[  2

  وإًـسل

  حَبَشإمَ  مصرُت  
 

 /علنٔتُ أشٓلت ما صسف  بد

 ٕإذإ: ٔأدصى وؿٍك ٌَـَمية إًرصف من مٌـَ اكن ما
 ٕإحسى ًزوإل؛ َُصِف: تدٌىرٍي إًـَمية ؾيَ زإًت
  إًرصف مٌؽ يلذيض ال وإحسة تـٍك وتلاٍؤ إًـَخني

  َّس ُرب ـْ  .رٔأيُت  يَْىَصٍب  َم

 
 

 /الصسف مً املنيْع امليكْص ج( إعساب
 من يوؿًامم  إلٓدص إًعحيح من هؼرٍي اكن مٌلوص لك

 إًصفؽ يف ييون ٔأهَ يف( جوإرٍ ) مـامٍك يـامي: إًرصف
. ثيوين كري من تفذحة وييعة إًـوض، ثيوين وإجلص
 المصٔأة، ؿًَََما الامس فعار( كاض)تػ إمصٔأة مسيت ٕإذإ
 من فلك إمصٔأة، ؿظَلَ ( ضارب) إًعحيح من هؼرٍي فٕان
 وإًخبٔهير، ٌَـَمية إًرصف من مميوع( وضارب كاض)

و  .مـامَخَ فيـامي وإرجب مض حَ ُو
 

 /امليصسف ّميع ٓيصسف، ال ما صسف د( جْاش

 : ييرصف ال ما َصف إًضـصية إًرضورة يف جيوز 

   َّي َذَيًل ثََحرص  َػـائِنٍ  ِمن حَصى َُ
 :ٌَخياسة ييرصف ال ما َصف وورد 

 ( َّان
إ
ََْكِفصِينَ  َأْؾَخْسانَ  إ رًيإ َوَأْكاَلاًل  َساَلِساَل  ٌِ ـِ  ( َوَس

 فبٔجاٍز: إًضـصية ٌَرضورة إًرصف من إعليرصف ؽمٌ وأٔما
 .إًحرصيني ٔأنرث ومٌـَ كوم،

  ْن وإ وِممَّ ولِ  ُذو...   ؿَاِمصُ  َودَلُ ْصِض  وُذو إًعُّ ـَ  إً
 

 

 

 
 


